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 چکیذه
اىؼوزه ةا جّزَ ةَ اُيیث یافحً ؿؼىایَ اٌـاٌی در ؿازىان ُا، ٌگاه ةَ کارکٍان و کیفیث 

راةٌَ زٌغگی کاری آٌان ةیكحؼ از ُؼ زىان دیگؼی اؿث. ةَ ُيیً ىٍظّر در ایً پژوُف 

رؿی در قِؼداری اؿحان كو ىّرد ةؼکارکٍان  یکار یزٌغگ ثیفیو ک یارجتاً یُا ىِارت

گّیَ ةؼای ؿٍسف ىِارت ُای  19كؼار گؼفث. ةَ ُيیً ىٍظّر پؼؿكٍاىَ ای ىحكکم از 

ٌفؼ از کارکٍان قِؼداری  248گّیَ ةؼای ةؼرؿی گیفیث زٌغگی کارکٍان، ةیً  24ارجتاًی و 

اؿحان كو جّزیع گؼدیغ و ةؼای ةؼرؿی فؼویَ ُای جضلیق از آزىّن ُای ُيتـحگی پیؼؿّن 

غ. ٌحایر ةَ دؿث آىغه ٌكان داد کَ ةیً ىِارت ُای ارجتاًی و و رگؼؿیّن اؿحفاده ق

کیفیث زٌغگی کارکٍان راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری وزّد دارد. ُيچٍیً کٍحؼل غاًفی و 

جّاٌایی دریافث و ارؿال پیام ةیكحؼیً جادیؼ را در افؽایف ىِارت ُای ارجتاًی و ةانحتع 

 کیفیث زٌغگی کارکٍان دارد.

ث زٌغگی کاری، ىِارت ُای ارجتاًی، گّش کؼدن فػال، کیفی: کلمبت کلیذی

 .دریافث و ارؿال پیام، کٍحؼل غاًفی
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 مقذمه
ارجتاًات ازغٍامؼاونیَ ىغیؼیث اؿث . ؿازىان ةَ غٍّان یك ٌِاد ازحياغی ٌیازىٍغ ارجتاًات اؿث پیچیغه اؿث.ارجتاط فؼآیٍغی 

ان و درك اٌگیؽه ُای ارجتاًی آٌان در جّفیق ىغیؼان در دؿحیاةی ةَ اُغاف ًؼاصی قغة ىغیؼان دریافحَ اٌغ کَ ارجتاًات ىؤدؼةا کارکٍ

 . ةغون وزّد ؿیـحو ارجتاًی ىّدؼ در ؿازىان، ىغیؼ كادر ٌعّاُغ ةّد وظایفف را ةَ ٌضّ ىٌهّةی ةَ اٌسام رؿاٌغ.اؿث ؿازىان غاىم ىؤدؼی

از زيهَ:  چِؼه ةَ  ُای ىعحهف وكث ظّد را مؼف ةؼكؼاری ارجتاط ةَ روشدرمغ  80درمغ جا  50دُغ کَ ىغیؼان ةیً  جضلیلات ٌكان ىی

ُا و غالئو و ُيچٍیً صؼکات  ُا، ىکاجتات رؿيی و غیؼرؿيی، اؿحفاده از ٌكاٌَ ُا، ىناصتَ ُا، ؿعٍؼاٌی چِؼه، جهفٍی، زهـات و گؼد ُو آیی

جّاٌٍغ ارجتاط ىّدؼ ةؼكؼار کٍٍغ یا ایٍکَ ٍُگاىی کَ  یؼان ٌيیىيکً اؿث گفحَ قّد کَ ةـیاری از ىغ دؿث و ةغن و صاالت چِؼه ىی کٍٍغ.

ُای ٌاىكِّد زیادی را ةَ ؿازىاٌِا  . ایً پغیغه ُؼ ؿال ُؽیٍَارجتاط ىّدؼ ةؼكؼار قغه اؿث، جّان ایساد فىای ُيکاری ؿازىاٌی را ٌغارٌغ

قّد کَ در ُؼؿٌضی از ؿازىان َ ُؼ فػانیحی اًالق ىیةِتّد کیفیث زٌغگی کاری ة ىِارت ُای ارجتاًی ةؼ اؿاس ىغل ٌيایغ.  جضيیم ىی

ةاقغ. کیفیث زٌغگی فؼاُو ٌيّدن اىکان جؼكی افؼاد ىی رخ دُغ و ُغف از آن افؽایف ادؼ ةعكی ؿازىان از ًؼیق ةاال ةؼدن ىلام و ىٍؽنث و

ىّزٌغ چگٌَّ ةا یکغیگؼ ةِحؼ کار کٍٍغ، غيهیات را آُا و کارکٍان ىی ًؼیق آن ؿِاىغاران ؿازىان، ىغیؼیث، اجضادیَ کاری فؼایٍغی اؿث کَ از

گی کاری ةؼای جيام اغىاء ؿازىان و ُيچٍیً غةؼای ظّد جكؼیش ٌيایٍغ و ةِتّدُای الزم را اغيال ٌيایٍغ جا دو ُغف ةِتّد کیفیث زٌ

ؼ ذٍُی غتارجـث از ةؼداقث فؼد از کیفیث زٌغگی کاری از ٌظ(. 2013، 1)یّ و نیُا ةَ ًّر ُيؽىان جضلق یاةغ ادؼةعكی قؼکث و اجضادیَ

ةؼآورده قغن ٌیازُای قعنی )ىادی و ىػٍّی( اصـاس  ای کَ ةا جّزَ ةَ جسارب و جالش فؼد در ان ىّؿـَ ازقؼایي و ىضیي کار ةَ گٌَّ

ازكتیم:  ؛د اؿثىلغىاجی اؿث کَ الزىَ جتادل چٍیً ىفِّىی از ىضیي کار ةَ ذًُ افؼا، د آن قؼایيّکٍغ و از ٌظؼ غیٍی وزروایث ىی

(. وانحّن 2009 2)کاٌم و ٍُیف، دریافحِای ىٍنفاٌَ، چانكی ةّدن قغم، ىٍاؿب ةّدن کار از ٌظؼ ٌّر، ٌظافث و ایيٍی و وزّد اىٍیث قغهی

 ةػغ امهی کیفیث 8( ةا ةؼرؿی زاىع اةػاد ىعهف کیفیث زٌغگی کاری درٌِایث یك ىلیاس زاىع قاىم 2011،  3)ىیؼکيانی و ٌارٌسی داٌی

. صلّق و 1زٌغگی کاری را ًؼاصی کؼده اؿث کَ درىسيّع ووػیث کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان را ارزیاةی ىی کٍغ. ایً ُكث ةػغ قاىم: 

. جّازن ةیً 7ُای ىغیؼیث، . صيایث6. اىٍیث قغهی، 5. قؼایي کاری ایيً، 4. یکپارچگی ازحياغی ىضیي کار، 3گؼایی، . كاٌّن2دؿحيؽد، 

واوش ارجتاًی کَ از آن ةَ مّرت ىِارت درك پیام  4جّاٌایی دریافث و ارؿال پیام ُای. پیكؼفث قغهی ىی ةاقٍغ. 8ری و کار و زٌغگی کا

یاد ىی قّد ٌیؽ ةَ غٍّان یکی دیگؼ از ىلّنَ ُای ىؼةّط ةَ ىِارت ُای ارجتاًی ىٌؼح ىی ةاقغ. ٌَ جٍِا دریافث و ارؿال پیام ةَ ىػٍای 

ٍای صلیلی پیام ُای کالىی و غیؼکالىی در ارجتاط ازحياغی ٌیؽ صائؽ اُيیث اؿث. در واكع جّاٌایی درك غام، ةهکَ جّاٌایی کكف ىػ

ٌـتث ةَ فؼایٍغ ارجتاط یاد ىی قّد ٌیؽ  5چگٌّگی جادیؼ گػاری در رواةي ازحياغی و ٌیؽ جّاٌایی فِو دیگؼان کَ از آن جضث غٍّان ةیٍف

یا فػال ةّدن در ارجتاط ٌیؽ یك ىِارت ارجتاًی اؿث. ایً ىِارت ٌاظؼ ةَ ةؼظّرداری  6كاًػیثیکی دیگؼ از ىِارت ُای ارجتاًی ىی ةاقغ. 

از زـارت ةغان صغ اؿث کَ فؼد ةحّاٌغ مؼف ٌظؼ از واکٍف غاًفی دیگؼان ؿّاالت و اةِاىات ظّد را ةیان کٍغ)صـیً چاری و 

ىؼازػیً ٌیـحٍغ. کارکٍان ىّفق، کارکٍاٌی ُـحٍغ کَ ةَ ظّةی از كاةهیث ةـیاری از کارکٍان كادر ةَ ةؼكؼاری راةٌَ ظّب ةا  (.1384فغاکار،

غاًفی ظّد ةِؼه ةگیؼٌغ و راةٌَ ادؼةعف و ؿازٌغه ةؼكؼار کٍٍغ. و ةحّاٌٍغ ىؼازػیً را ةَ اًالغات ىّرد ٌیازش ُغایث کٍٍغ )زارع 

کافی ةؼظّردار ةاقٍغ، ىی جّاٌٍغ ةا  7ز ىِارت ُای ارجتاًی(. ةٍاةؼایً، اگؼ کارکٍان یك ؿازىان غالوه ةؼ داٌف و جسؼةَ ا1391فؼقتاٌغی،

( کَ ةَ ةؼرؿی 1389(. در پژوُف پّرغؼض )1389ارجتاط ؿانو ةا ىؼازػیً، فىای دوؿحاٌَ و ؿانيی را ةَ وزّد آورٌغ )ریئـی و ُيکاران، 

یکی از پؼداظحَ اؿث در ٌحایر ٌكان داد  ان ریادیؼ آىّزش ىِارجِای ارجتاًی ةؼ کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان جّاٌتعكی ةِؽیـحی قِؼؿحج

قؼکث در دوره آىّزقی ىِارجِای و  روش ُای ىٍاؿب ةؼای ارجلاء کیفیث زٌغگی کاری اؿحفاده از داٌف ىِارجِای ارجتاًی ىی ةاقغ

َ قغ در ایً جضلیق، ةَ راةٌَ . ةا جّزَ ةَ آٌچَ گفحارجتاًی وآقٍایی ةا جکٍیکِای آن جّاٌـحَ کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان را ارجلاء دُغ

ىِارجِای ارجتاًی و کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان قِؼداری اؿحان كو پؼداظحَ ىی قّد و ىِيحؼیً ؿّال ىّرد ةؼرؿی در ایً پژوُف ایً 

 راةٌَ دارد؟ یکار یزٌغگ ثیفیةا ک یىِارت ارجتاًاؿث کَ آیا 
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 . ادبیبت تحقیق1

 . بررسی مفبهیم و نظریه هب1-1

 . مهبرت هبی ارتببطی1-1-1

جّان ةَ رفحاری كاةم پػیؼش و آگاُی  ُای ةانلّه و ةانفػم فؼد ةّده کَ ةا اؿحفاده از آن ىی ای از جّاٌایی ىسيّغَىِارت ُای ارجتاًی 

 (.2012 اٌتؼی و ُيکاران،) قّد یى غهیٌاى ةیً فؼدی یىِارت ارجتاً ةعف جا رؿیغن ةَ ؿٌضی از راةٌَ غاًفی دؿث یافث. ایً رفحار 

ىٍظّر از ىِارت ُای ارجتاًی، فؼایٍغُای ظامی اؿث کَ فؼد را كادر ىی ؿازد ةَ مّرجی قایـحَ رفحار کٍغ در صلیلث ازحياغی قغن ُؼ 

 (.2004فؼد دؿحاورد ىِارت ُای ارجتاًی اوؿث کَ كتال آىّظحَ اؿث )ُارزی و دیکـّن،

 یاٌـاٌ یغاىم جّؿػَ و جػان ًیجّان گفث کَ ارجتاًات ىِيحؼ یغ و    ىةاق یزاىػَ ىحيغن ى یاةؽارُا ًیاز ىِيحؼ یکیارجتاًات 

 یاؿث ةؼا یاجیص یاٌـان اىؼ یةاقغ. ُياٌٌّر کَ ارجتاًات ةؼا یى یاجیص یاٌـان اىؼ كی ثیىّفل یارجتاًات ةؼا گؼیاؿث. ةَ غتارت د

 ةاقغ. یى یاجیص ؽیؿازىان ٌ یو ةلا یؼیقکم گ یةَ غتارت ةِحؼ ةؼا ای ؿازىان، كی اتیاٌسام غيه

گؼوه ةؼ رفحار  ؼیاىکان جاد جّان گفث یغهث ى ًیوزّد ٌعّاُغ داقث و ةَ ُي یةغون ارجتاًات، ؿازىاٌ":غیگّ یى يّنیؿا ُؼةؼت

 . "ىيکً ظّاُغ ةّد ؼیغ ؽیفؼد ٌ

در  شیارجتاًات مض سادیا فَیقٌّغ. وظ یؿازىان ى یکپارچگیزٌٍغ و ىّزب وصغت و  یى ٌّغیجار و پّد ؿازىان را ةَ ُو پ ارجتاًات

و کٍحؼل را اٌسام  یؽیکٍٍغ، ةؼٌاىَ ر یى ثیٌيّده،کارکٍان را ُغا سادیا یارجتاًات ُياٍُگ قیاز ًؼ ؼانیاؿث. ىغ ثیؼیؿازىان ةَ غِغه ىغ

 ةاقٍغ. یى ؽیآن ٌ اتیقغن ؿازىان ُا ُـحٍغ غاىم جغاوم ةعف ص غاریغاىم پغ ًیکَ ارجتاًات ىِيحؼ ٌّردٍُغ. ُياٌ یى

ؿازىان ُا ارجتاًات ىّدؼ  ؼیارةاب رزّع و ؿا گؼ،یکغیکَ کارکٍان آن ةا  یدر ؿازىان اؿث. ؿازىاٌ ایو پّ یاجیص یٍغیفؼا جتاط،ار

 یى غایکاُف پ ریةَ جغر ؽیآٌان ٌ ؽهیظّد کـب کٍٍغ و در ُؼ صال اٌگ فیوظا یازؼا یالزم را ةؼا یُا یجّاٌٍغ جّاٌيٍغ یٌغاقحَ ةاقٍغ ٌي

 ةاقغ. یى اتیىتادنَ اًالغات، داٌف و جسؼة یىٍاؿب ةؼا یاط ظّد ةـحؼارجت ؼایکٍغ. ز

غادی و  یهیجّاٌغ ظ یى ىتضخ ةَ ُيان گـحؼه ارجتاًات ًیاز ا یفیجػؼ ُؼگٌَّ .ؼدیگ یاز ىتاصخ را در ةؼى یػیوؿ فیارجتاًات ً

 فیو جّم شیىحفاوت جكؼ فیگٌَّ جػار ًیا اؿاس ةؼ اارجتاًات ر ؽیزٍتَ ُای ىحيا ویجّاٌ یةاقغ. ىا ى غاىه و غهیچیپ یهیظ ایو  یدم دؿح

قتکَ ی  ؼیو چَ در ازحياع، درگ ظاٌّادهاٌـان، چَ در درون (. 3-5، مل1992، ٌّمین) قّد یٌي افثی کـانیواصغ و  فیجػؼ كیاىا  ویکٍ

ؿازىان  واردی وكح فیجّم ًیرد. ةا ادا یاو را ىنؼوف ظّد ى اٌؼژی ىعحهف اؿث کَ ةعف غيغه ای از ذًُ، فکؼ و ارجتاًات ای از غهیچیپ

ازحياع  یاز واصغُای اؿاؿ یکی کَ ؿازىان ُا ةَ غٍّان ی. زىاٌاةغی یى میةغ یة یٌلك آن ارجتاًات و ةِؼه وری ثیفیک ًیا ویقّ یُا ى

 در . اٌـان ُاـثیٌ غهیّقپ چکؾیةؼ ُ ؽیؿازىان ُا ٌ ثیاُي .غیاز ىتاصخ ىِو در ؿازىان ُا گؼد یکیارجتاًات  ةضخ ،عةّزّد آىغٌغ ةانحت

ةَ  گؼید یو در ؿازىاٌ ؼٌغیى یىی کٍٍغ و در ؿازىاٌ یى یُای ىعحهف زٌغگ ؿازىان در ٍغیآ یى ایؿازىان ةَ دٌ كیزاىػَ ی اىؼوز در 

،  1382 ،ی)فؼٍُگ ویؿؼ و کار دار یؿازىاٌ ارجتاًات ظّد ةَ ٌضّی ةا ؿازىان ُا و یدر ُيَ ی ىؼاصم زٌغگ ىا قٌّغ. نػا یظاك ؿپؼده ى

ُا و  یاةیدر کاى ویىـحل . چّن ادؼیویاز کٍار آن ةگػر یةَ راصح ویةحّاٌ کَ ـثیىـأنَ ای ٌ یةَ ُؼ صال ةضخ ارجتاط ؿازىاٌ(. 109 ص

 (.110-112ُيان ىٍتع، مل داقث ) ُای ىا ظّاُغ یٌاکاى

 

 : یارتببط یمهبرتهب انواع

 ی. ىِارت کالى1

راةٌَ ةا ُيکاران و  سادیکارُا و ٌضّه ا یو ؿازىاٌ یزٌغگ یؽیر ةؼٌاىَ یىکانيَ در واكع چگٌّگ اؿث. یحیؼیاةؽار ىغ ًیىکانيَ، ٌعـح

از آٌِاؿث. زةان،  یؼیؼپػیو جاد گؼانیةؼ د یؼگػاریجاد یةؼا یاؿث. ىکانيَ ٌضّه درك اصـاؿات اقعاص، جفکؼ و اغيال آٌِا و راُ انیىكحؼ

 ّؿحَی. صّاس ىا، پؼدیگ یىّرد اؿحفاده كؼار ى یكؼارداد یاؿث کَ ةَ غٍّان ٌيادُا یگفحارةؼ امّات  یىتحٍ یارجتاًات اٌـاٌ ـحویؿ یٌّغ

 .(73-77، 1383گهيً، ) ویؿاز ؼهیظّد ذظ یکؼده و در ةاٌك اًالغاج ؼیآٌِا را جفـ ویجا وادار قّ دُغ یاز غالئو كؼار ى یىا را آىاج ةيتاراٌ
 

 . ىِارت قٍّد2

 یکٍٍغ کَ ٌلف امه یجّزَ دارٌغ و جنّر ى یىؼدم ىػيّال ةَ گفحً و ؿعٍّر كحؼیةاره ارجتاًات، ةو گفحگّ در غنیكیٍُگام اٌغ ةَ

از  ،یفؼاگؼد ارجتاً كیجّزَ داقث اگؼ گّش دادن از ؿعً گفحً دقّارجؼ ٌتاقغ، در  غیکٍغ. ةا یى یةاز امیفؼؿحٍغه پ یرا در فؼاگؼد ارجتاً

کٍغ. گّش دادن ةا  یٌي غایپ یکَ دارد دؿحؼؿ یرود و ارجتاًات ةَ ُغف یُؼز و ُغر ى م،ایاؿث. ةغون گّش دادن پ ةؼاةؼُؼ زِث ةا آن 

در  یزّاىع، از زيهَ در زاىػَ ىا جنّرات غهٌ كحؼی. در ةیقفاُ یىضؼك ُا ؼیو جفـ ؼیجػت افث،یفؼض غتارت اؿث از فؼاگؼد در فیپ ًیا

کٍٍغ کَ:  آٌان  یفکؼ ى ًیىؼدم چٍ كحؼیؼدم ىؼؿّم و ىحغاول اؿث. ةى كحؼیة ًیجّان گفث اغهب ة یى کَىّرد گّش دادن وزّد دارد 
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گهيً، ) ُـحٍغ یکیؿاده،  غنیقٌّغ.گّش دادن و قٍ یجّان ةَ آٌِا آىّظث کَ گّش دٍُغگان ةِحؼ یٌي ُـحٍغ. یگّش دٍُغگان ظّة

1383 ،92-87). 

را ةا ىفِّم گّش  غنیىا ىفِّم قٍ ٍکَیا یکی .وییگّش دادن غفهث ٌيا غهیىـئهَ ةاغخ قغه اؿث کَ ىا از درك درؿث پغ دو

گّش  ّهیىا ق ٍکَی. دوم اویةپٍغار یغاد ؽیاؿث اىؼ گّش دادن را ٌ یػیو ًت یىـائهَ غاد كیىا  یةؼا غنیگؼفحَ و چّن اىؼ قٍ یکیدادن 

ؿّال  ؼیپٍغاقحَ ُؼگؽ آن را ز یادو ىادرز یذاج اتیگّش دادن ظّد را از ظنّم ّهیق ًیو ىـهو فؼض کؼده و ةٍا ةؼ ا یِیکؼدن ظّد را ةغ

ىحّزَ روش  یاگؼ در فؼد "اٌایو اص اىغهیةِحؼ و ىّدؼ گّش دادن ةؼ ٌ یُا ّهیق افحًیزـحً و  یاىؼ ؿتب قغه کَ ىا در پ ًیا و،یٌتؼده ا

، ص 1389اده، )زارغی ىحیً و یّؿف ز ویٌغاٌ یصـاب کؼده و آىّظحٍ یو یفؼد اتیظنّم زؽوآن را  ویاز گّش دادن قغه ةاق یظام

34). 
 

 . ىِارت ةازظّرد3

 ؼیکَ ىـ یآالت، ىكاُغه کؼد کَ اًالغات زىاٌ ًیىاق گؼیو د ّجؼیدر ٌّقحَ ىؼةّط ةَ کاىپ كیتؼٌحیگػار ؿا انیةٍ"ٍؼیٌّرةؼت و" 

 یو انگّ یغيّىجّان آن را دارٌغ کَ ةؼ روش  ٍغیآ یىتغا ةَ صؼکث در ى یاؿث ةَ ؿّ افحَیکٍٍغ و از آٌچَ جضلق  یى یىػکّس را ً

 .(121، 1382)فؼٍُگی،  ویةٍاى یؼیادگیآن را  ویجّاٌ یى یکَ ةَ ظّة ویدار یادؼ ةگػارٌغ، ىا فؼاگؼد دغيهکؼ

کَ  وییةگّ قیةَ مّرت دك ویجّاٌ یى ویپؼداز یى یفؼد انیىسؼد در چارچّب رواةي ى یةازظّرد ةَ گٌَّ ا یکَ ىا ةَ ةؼرؿ یزىاٌ

 ایراةٌَ  ریجّاٌغ ةَ ٌحا یى یفؼد انیپؼدازد.ةازظّر در رواةي ى یاز آٌِا ى گؼید یجػغاد یحارُا و ةَ ظاىّقاز رف یةؼظ ثیةازظّرد ةَ جلّ

 یپؾ از ىغت کّجاُ امیفؼؿحٍغه پ یىعاًب ةَ گفحَ ُا كی یجّزِ یة"و صـاس ادؼ ةگػارد . ىذال فیظؼ اریةـ یُا ّهیکٍف ةَ ق انیى

دوؿحاٌَ ةا ٌكان دادن ةازظّرد  یگفحگّ ُا ایىناصتَ  در دُغ. یؿّق ى یتارت ةِحؼ او را ةَ ظاىّقکٍغ. ةَ غ یى ّسیىا امیاو را در ارؿال پ

 ییآواُا یادا ایىذم جکان دادن ؿؼ و  یکالى ؼیغ یٌكاٌَ ُا ایو اىذال آن و  "درؿث اؿث"،"ظّب"ىذم یغتاراج ایىذتث ةا ذکؼ کهيات 

 كیو ىتـّط جؼ جضؼ كحؼیة یرا ةَ ؿعٍّر اواو،  یگفحَ ُا ثیو ةا جلّ عحَیرا ةؼاٌگ ًؼف ىلاةم ظّد یادیز ؽانیةَ ى "ُّم،ُّم و..."ىذم

 یاؿث و ةؼ جيام ازؽا َیُؼ ارجتاط دو ؿّ یزٍتَ اؿاؿ كیو غؼوَ ةازظّرد،  َیارا کٍغ. یى سازیجکان دادن ؿاده ؿؼ ا كیکؼد . در ىناصتَ 

ةَ ةازظّرد غهتَ  غیاؿث اگؼ قيا ةحّاٌ یرفحار فؼاگؼفحٍ كی: ارؿال ةازظّرد ـغیٌّ یى ًیدرىّرد ةازظّرد چٍ "ةاکؼ"گػارد.  یارجتاط ادؼ ى

 غیظّاُ یپؼداظث و ؿػ غیظّد ظّاُ یاٌحظار اؿث، ةَ امالح رفحار ارجتاً ؼكاةمیغ ایکَ ةاز ظّرد فؼؿحاده قغه ٌاىٌهّب و  غیاةیو در غیکٍ

ةاز ظّرد از ظّد  یٌّغ غیةا یٌَ جٍِا ى امیکٍٍغه پ افثیدر كیةَ غٍّان  گؼید. ةَ غتارت غیکٍ افثیکؼد کَ ةاز ظّرد ىّرد اٌحظار ظّد را در

 50از فیة یةؼ رو یپژوُك .ویةاق امیپ ایٌـتث ةَ آن ةازظّرد  ةٌَ،را گؼیصـاس و آگاه ٌـتث ةَ پاؿط ًؼف د غیةهکَ ةا ویٌكان دُ

 یغيم ى شیاز ىّارد مض یاریدر ةـ ویات گؼفحَ از غلم ؿهٌك یکٍغ کَ ؿّ ظً ُا یى كٍِادیپ ،یىٌانػَ ةاز ظّرد در ارجتاًات گفحار

غيم  كحؼیة یةاز ظّر ىا را ىىٌؼب کؼده ةا اوٌؼاب و دؿحپاچگ ًی. اویکٍ یى افثیظّد در ؼاىّنیاز افؼاد پ یىا ةازظّرد ىٍف یکٍٍغ. وكح

و ةا كغرت و  اةغی یى یاغحياد ةَ ٌفؾ ىا فؽوٌةازظّرد ىذتث زؼات و  افثیاٌساىغ. در ىلاةم ةا در یةَ مضث ةازظّرد ى ًیو ُي ویکٍ یى

جّاٌغ ىّزب  یى یُا و اداره زهـات ةازظّرد ىٍف یدر ارائَ ؿعؼاٌ ژهیةَ و ی. در اجتاًات کالىویکٍ یغيم ى كحؼیاغحياد ةَ ٌفؾ ة

اٌغ و آىاده کؼده اؿث، دچار د یى یٌکات فؼاواٌ ٍکَیا ًیؿعٍؼان قّد او در غ یةؼا یؿعٍؼاٌ یؿازىاٌغُ یعحگیو ةَ ُو ر یکالى یگــحگ

مغا،  یچّن ةهٍغ یيیؿعٍؼان ةا غال یاؿث. ةا ظِّر ةازظّرد ىٍف یظّد او ىّزب قگفح یقّد کَ گاه ةؼا یى یکالى یغگیاز ُو پاق یٌّغ

 افثیدر ؼیدُغ. در واكع او جضث جاد یظّد را ٌكان ى یو صؼکات ةغن ٌاراصح یجؼس از مضٍَ، جياس چكي ث،ینتغ ،یرواٌ یؿعٍّر بیوؼ

ةاقغ  یىّكح یو ٌاراصح یدُغ.ُؼ چٍغ ىيکً اؿث ،گــحگ یرا از ظّد ٌكان ى یيیغال ًیرؿغ و چٍ یىؼصهَ ى ًیةَ ا یکؼدن ةازظّرد ىٍف

ارزقيٍغ ُـحٍغ. انتحَ الزم ةَ اقاره اؿث  یارجتاً یوجکاىم ىِارت ُا یؼیدر قکم گ یىٍف یةازظّردُا ایگاه ىيکً اؿث غکؾ انػيم ُا 

 یيٍیاصـاس ا امیپ ؼٌغهیکَ گ اٌساىغیاقعاص ة ًیادؼ ةعف ةَ امالح ارجتاًات و راةي ة یجّاٌغ ةَ گٌَّ ا یى یزىاٌ یّرد ىٍفکَ ةاز ظ

او از اظِار  یمغىَ زدن ةَ او را ٌغاقحَ ةاقغ و كنغ امه ایو  ًیاو كنغ جُّ ىٌهّبةاور ةاقغ کَ ًؼف ىلاةم از اظِار مفات ٌا ًیکؼده و ةؼ ا

قّد و  یقغت غيم ٌكان داده ى ،یدر ىلاةم ةازظّرد ىٍف ًیجنّر جُّ ای یو اصـاس ٌا اىٍ یاؿث. ةا اٌغك ٌگؼاٌ یظّاُ ؼیظآن ،امالح و 

 .(133-138، مل 1382)فؼٍُگی،  وزّد دارد یفؼاگؼد ارجتاً یظٌؼ گــحگ

 

 . کیفیت زنذگی کبری1-1-2
ؼؿٌضی از ؿازىان رخ دُغ و ُغف از آن افؽایف ادؼ ةعكی قّد کَ در ُةِتّد کیفیث زٌغگی کاری ةَ ُؼ فػانیحی اًالق ىی

ًؼیق آن  ةاقغ. کیفیث زٌغگی کاری فؼایٍغی اؿث کَ ازفؼاُو ٌيّدن اىکان جؼكی افؼاد ىی ؿازىان از ًؼیق ةاال ةؼدن ىلام و ىٍؽنث و

ٍغ، غيهیات را ةؼای ظّد جكؼیش ٌيایٍغ و آىّزٌغ چگٌَّ ةا یکغیگؼ ةِحؼ کار کٍُا و کارکٍان ىی ؿِاىغاران ؿازىان، ىغیؼیث، اجضادیَ
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ُا ةَ ادؼةعكی قؼکث و اجضادیَ گی کاری ةؼای جيام اغىاء ؿازىان و ُيچٍیًغةِتّدُای الزم را اغيال ٌيایٍغ جا دو ُغف ةِتّد کیفیث زٌ

 (.2013)یّ و نی، ًّر ُيؽىان جضلق یاةغ 
 قؼح زیؼ اؿث: ةَکٍٍغ  غّاىهی کَ ىّفلیث کیفیث زٌغگی کاری را پیف ةیٍی ىی

 درک نیبز  -1
ةؼٌاىَ ُای کیفیث زٌغگی کاری زىاٌی ىّفق ظّاٍُغ ةّد کَ جياىی افؼاد درگیؼ، واكػاٌ ایٍگٌَّ ةؼداقث کؼده ةاقٍغ کَ ىكکم یا 

مّرت  مؼفاٌ ةَ واؿٌَ جكّیق ىكاور ظارزی یا ىغیؼی کَ ةَ QWLفؼمحی وزّد دارد. زىاٌی کَ ُیچ درکی از ٌیاز وزّد ٌغاقحَ ةاقغ و 

 ىلٌػی ةؼاٌگیعحَ قغه، ازؼا قّد ایً ةؼٌاىَ ُا اصحياالٌ ىّفق ٌعّاُغ ةّد. 

 تأکیذ بر مطکل یب مسئله ای که برای سبزمبن قببل توجه است  -2
زىاٌی ةیكحؼ اؿث کَ ًؼف ُای ىعحهف در ؿازىان ىایم ةاقٍغ جػِغی  QWLٌیاز ةایغ ةؼای ؿازىان كاةم جّزَ ةاقغ ىّفلیث 

قّد کَ اصـاس قّد ةؼٌاىَ ُای کیفیث  ٍَ ىٍاةع، کيك ىكاوره ای، زىان و جالش پیگیؼ ةـپارٌغ. ایً جػِغ زىاٌی جلّیث ىیاؿاؿی در زىی

ةاقغ ٌَ ىّوّغات صاقیَ ای یا دارای  زٌغگی کاری ٌاظؼ ةؼ ىّوّغاجی اؿث کَ در زىیٍَ ىـائم ركاةحی اؿاؿی ؿازىان، صـاس و صیاجی ىی

 ارزش ظاُؼی. 

 جود در زمینه ضنبسبیی و حل مسئله سبختبر مو -3

آٌچَ در ایً ةعف ىِو اؿث ایً اؿث کَ ةایغ در ىّرد افؼاد قؼکث کٍٍغه در فؼایٍغ ىكارکث،ٌظؼیَ ُا و ًؼح ُایی در ظنّص 

 ٌضّه ةؼظّرد و ٌگؼش ةَ ىّوّغاجی کَ ىّرد جّزَ آٌِاؿث در اظحیار داقث. 

یٍغُایی ازؼا قّد کَ از صيایث ُای کافی و اةؽارُا و ىـئهَ ىٍاؿب ةؼظّردار ُيچٍیً ةایغ یك ؿؼی گام ُایی ةؼداقحَ قّد و فؼا

ةاقٍغ جنّر ظاىی اؿث.  ةاقغ.در واكع جنّر ایٍکَ افؼاد كادر ةَ صم ىكکالت زغیغ در زایگاُِایی در رواةي زغیغ ةَ روش کاىالٌ زغیغ ىی

از ةَ آىّزش ىكارکث کٍٍغگان اقاره دارد. آٌِا ةایغ ىِارت ُای اٌسام واكػیث دیگؼ ایً اؿث کَ ىّارد ذکؼ قغه در فّق ةَ ًّر ويٍی ةؼ ٌی

 کار ظنّماٌ در كانب گؼوُِای ىكارکث کٍٍغه را فؼاگیؼٌغ و ایً اىؼ ىـحهؽم ةؼآورده کؼدن ٌیازُای آىّزقی آٌِاؿث. 

 یببنذ  پبرامترهبیی که هم برای فراینذهب و هم برای نتبیج تخصیص می -4
جػتیَ قٌّغ. ایً پاداش ُا ىيکً اؿث دروٌی ةاقٍغ. یػٍی  QWLدر فؼایٍغُا و ُو در ٌحایر فػانیث ُای  پاداش ُا ةایـحی ُو

کٍٍغ در ٌفؾ ىكارکث آٌان و ایٍکَ کـی ُـث کَ ةَ ایغه ُای آٌان گّش فؼادُغ پاداش وزّد دارد.در ایٍسا الزم  ایٍکَ افؼاد اصـاس ىی

وژه ةا ىكارکث کٍٍغگان در آن پؼوژه را ُو ةَ غٍّان جّزیع غادالٌَ ىٍافع و ُو ةَ غٍّان اؿث کَ چگٌّگی ىٍافع ةانلّه صامم از یك پؼ

 اةؽاری زِث اٌگیؽش افؼاد ةَ ىٍظّر اؿحيؼار ةعكیغن ةَ قؼکث ظّد در فؼایٍغ ىكارکث ىّرد ىالصظَ كؼار دُیو. 

 دخبلت دادن کبرکنبن در سراسر سبزمبن  -5
حی ىٍضنؼ ةَ گؼوُِای ظامی از ؿازىان ةاقغ. زىاٌی کَ ؿٌّح یا گؼوُِای ظامی از فػانیث ُای کیفیث زٌغگی کاری ٌتایـ

دچار  "آٌِا  –ىا  "اغهب ةَ ظاًؼ ایساد یك راةٌَ  QWLؿازىان در فػانیث ُای کیفیث زٌغگی کاری دظانث داده قٌّغ، ةؼٌاىَ ُای 

ه دظانث کؼدن و ىكارکث ٌيّدن داده، آٌچَ را کَ در قؼف اجفاق قٌّغ. در واكع اؿحلؼار ؿاظحار ُایی کَ ؿؼیػاٌ ةَ ُؼ کؾ ازاز قکـث ىی

اؿث ةَ آگاُی ُيگان رؿاٌغه و جػِغ ازؼای رویَ ُای زغیغ را در ؿؼاؿؼ ؿازىان ٌكان دُغ، در ُيان اةحغای کار ُو اىکان پػیؼ ةّده و 

 ُو صائؽ اُيیث اؿث. 

 

 ضبخص هبی کیفیت زنذگی کبری 

در کٍفؼاٌؾ کیفیث زٌغگی کاری ارائَ ٌيّد یکی از ةِحؼیً جّویضات را در ىّرد یك کیفیث زٌغگی  ریچارد وانحّن در ىلانَ ای کَ

ىیؽان جّان اغىای یك ؿازىان کاری در "کاری آرىاٌی ارائَ ٌيّد. او ويً یك جػؼیف رؿيی از کیفیث زٌغگی کاری کَ غتارت اؿث از 

 دُغ.  قاظل ىِو را ةؼای جتییً کیفیث زٌغگی کاری ارائَ ىی 8 "یات ظّدةؼآوردن ٌیازُای ىِو فؼدی ظّد در ؿازىان از ًؼیق جسؼة

 8پؼداظث صلّق کافی و ىٍنفاٌَ  -1

ىٍظّر پؼداظث ىـاوی ةؼای کار ىـاوی و ٌیؽ جٍاؿب پؼداظث ُا ةا ىػیارُای ازحياغی و ىػیارُای کارکٍان و جٍاؿب آن ةا دیگؼ 

 ةاقغ.  اٌّاع کار ىی

 

 

                                                           
1. Adequate and fair compensation 
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 :  9غاقحی ىضیي کاری ایيً و ةِ -2

ىٍظّر ایساد قؼایي کاری ایيً از ٌظؼ فیؽیکی و ٌیؽ جػییً ؿاغات کار ىٌٍلی اؿث. ُيچٍیً ىضیي کاری ةایـحی ادؼات آنّدگی را 

 گػارد، کاُف دُغ.  جّاٌغ جأدیؼ ىػکّس ةؼ ووػیث فیؽیکی و ذٍُی کارکٍان در ىضیي کار ةؼ زای ىی کَ ىی

  : 10جأىیً فؼمث رقغ و اىٍیث ىغاوم  -3

ةَ ىػٍای فؼاُو ٌيّدن زىیٍَ ةِتّد و جّاٌایی ُای فؼدی، ةَ کار گیؼی ىِارت ُای کـب قغه و جأىیً اىٍیث درآىغ و اقحغال 

 ةاقغ.  ىی

 :  11كاٌّن گؼایی در ؿازىان کار  -4

تث ةَ ؿهٌَ اٌـاٌی ىٍظّر فؼاُو ٌيّدن زىیٍَ آزادی ؿعً کارکٍان ةغون جؼس از اٌحلام ىلام ةاالجؼ و ٌافػ ةّدن ؿهٌَ كاٌّن ٌـ

 ةاقغ.  ىی

 :  12واةـحگی ازحياغی زٌغگی کاری  -5

ةَ چگٌّگی ةؼداقث )ادراك( کارکٍان در ىّرد ىـئّنیث ازحياغی ؿازىان اقاره دارد. ایً ىلّنَ اكغاىاجی کَ در زِث افؽایف درك 

 قّد.  گیؼد را ٌیؽ قاىم ىی ىی کارکٍان ٌـتث ةَ ىلامغ و اُغاف ؿازىان و اُيیث ىكارکث آن در جضلق آن اُغاف اٌسام

 :  13فىای کهی زٌغگی  -6

ایً ىّنفَ ةَ ةؼكؼاری جّازن و جػادل ةیً زٌغگی کاری و دیگؼ ةعف ُای زٌغگی کارکٍان کَ قاىم اوكات فؼاغث، جضنیالت و 

ةاقٍغ و  ضیي کار درگیؼ آن ىیةاقغ. ایً غاىم جّزَ ةَ فػانیث ُای غیؼ کاری کَ افؼاد ظارج از ى قّد، ىؼةّط ىی زٌغگی ظاٌّادگی ىی

 قّد.  ةؼرؿی جأدیؼ فػانیث ُای کار ةؼ روی زٌغگی ظنّمی کارکٍان را ٌیؽ قاىم ىی

 :  14یکپارچگی و اٌـسام ازحياغی  -7

 کٍغ.  ةاقٍغ را جلّیث ىی ایساد یك فىا و زّ کاری کَ اصـاس جػهق کارکٍان و ایٍکَ آٌان ىّرد ٌیاز ؿازىان ىی

 :15جّؿػَ كاةهیث ُای اٌـاٌی  -8

ةَ فؼاُو ةّدن فؼمث ُایی چّن اؿحفاده از اؿحلالل و ظّدکٍحؼنی در کار، ةِؼه ىٍغ قغن از ىِارت ُای گٌّاگّن، دؿحؼؿی ةَ 

 اًالغات ىحٍاؿب ةا کار و ةؼٌاىَ ریؽی کار ةؼای کارکٍان اقاره دارد. 

 

 . مطبلعبت صورت گرفته1-2
ادیؼ آىّزش ىِارجِای ارجتاًی ةؼ کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان جّاٌتعكی ةِؽیـحی ةا غٍّان ةؼرؿی ج ( در پژوُكی1389پّرغؼض )

ٌفؼ از کارکٍان جّاٌتعكی ىؼاکؽ دونحی  62ایً پژوُف از ٌّع ىٌانػات ٌیيَ جسؼةی كتم و ةػغ ةّده کَ ًی آن پؼداظحَ اؿث.  قِؼؿحان ری

اٌحعاب قغٌغ، كتم و ةػغ از اٌسام ىٌانػَ ىیؽان کیفیث زٌغگی کاری آٌان از ًؼیق  وظنّمی ةِؽیـحی قِؼؿحان ری ةا روش جيام قياری

 پؼؿكٍاىَ وانحّن و ىیؽان آگاُی از ىِارجِای ارجتاًی ةا پؼؿكٍاىَ ىِارجِای ارجتاًی اٌغازه گیؼی قغ، دوره آىّزش ىِارجِای ارجتاًی ًی

ُفحَ اٌسام قغ. یافحَ ُا، صاکی از آن 4ز ًؼیق پيفهث ُای آىّزقی ًی ؿاغث اٌسام و پیگیؼی آىّزش ا 8یك کارگاه یك روزه ةَ ىغت 

روزه، کیفیث زٌغگی کاری افؼادرا ةَ مّرت ىػٍاداری 30ةّد کَ قؼکث در دوره آىّزقی ىِارجِای ارجتاًی وآىّزقِای ىکيم در یك دوره 

اًی وآقٍایی ةا جکٍیکِای آن جّاٌـحَ کیفیث زٌغگی ایً پژوُف ٌكان داد کَ قؼکث در دوره آىّزقی ىِارجِای ارجت .افؽایف داده اؿث

 .کاری کارکٍان را ارجلاء دُغ

( ىٌانػَ ای در ظنّص ةؼرؿی راةٌَ کیفیث زٌغگی کاری، ىغیؼیث ارجتاط ةا ىكحؼی در ؿازىان ُای 1390غتاؿی در ؿال )

زٌغگی کاری ةَ زؽ فىای کهی زٌغگی ةا ىیؽان ىغیؼیث دونحی پؼداظحَ اؿث. در ٌحایر ٌكان داد از دیغگاه کارکٍان جيام ىّنفَ ُای کیفیث 

ارجتاط ةا ىكحؼی راةٌَ ىػٍی دار و ىـحلیيی داقث ةَ ایً ىػٍی کَ ُؼ چَ ىیؽان کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان ةِحؼ ةاقغ، ىغیؼیث ارجتاط 

 ةا ىكحؼی درؿازىان ُای دونحی قِؼ ىؼیّان ةَ ًؼف ىذتث ؿیؼ ىی کٍغ.

                                                           
2. Safe and healthy working condition 

1. Oportunity for continued growth and security 

2. Constitutionalism in the work organization 

3. Social relevance of worklife  

4. Total life space 

5. Social integration in work organization 

6. Human progress capabilities  
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در ةؼرؿی راةٌَ ىحغیؼُای زيػیث قٍاظحی، ُّش ُیساٌی و اٌّاع جػِغ ؿازىاٌی ةا کیفیث زٌغگی کاری ( 1390ىـاح، ؿياواجیان)

ٌحایر ٌكان داده اؿث، ةیً کیفیث زٌغگی کاری و جػِغ ؿازىاٌی ُياٌٍغؿازی قغه و جػِغ ؿازىاٌی پیّؿحگی و جػِغ ؿازىاٌی ىتادنَ ای 

 زٌغگی کاری ةَ غٍّان ىحغیؼ پیف ةیً ىّرد اؿحفاده واكع قغه اؿث.راةٌَ ىػٍاداری وزّد دارد. در واكع ىحغیؼ کیفیث 

( در ىلانَ ای ةَ ةؼرؿی ارجتاط ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی ةا کیفیث زٌغگی کاری پؼداظحٍغ. ُغف از ایً 2013ونی زاده و كِؼىاٌی )

. زاىػَ ی آىاری ایً جضلیق قاىم کهیَ کارکٍاٌی ىٌانػَ ةؼرؿی ارجتاط ةیً دو ىحغیؼ یاد قغه در داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ جتؼیؽ ىی ةاقغ

ُـحٍغ کَ در پـث ُای ؿازىاٌی ىعحهف ایً داٌكگاه ىكغّل ةَ کار ُـحٍغ. در ایً جضلیق از ىغل ُافـحغ ةؼای فؼٍُگ ؿازىاٌی و ىغل 

غگی کاری ةا فؼٍُگ ؿازىاٌی وانحّن ةؼای ةؼرؿی کیفیث زٌغگی کاری اؿحفاده گؼدیغ. ٌحایر ایً جضلیق ةیان ىی کٍغ کَ ةیً کیفیث زٌ

 ارجتاط ىػٍاداری وزّد دارد و ازؽای کیفیث زٌغگی کاری ةا ُو رواةي ىػٍادار ىكعنی دارٌغ.

کٍٍغ( و )کارکٍاٌی کَ در اداره کار ىی 17( در جضلیلی ةَ ةؼرؿی کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان یلَ ؿفیغ2012) 16کٍحً و ؿغیال

کٍٍغ( و ىلایـَ آن ةا یکغیگؼ در مٍػث ؿٍگ ىؼىؼ جؼکیَ پؼداظحٍغ. ُيچٍیً ةَ ارظاٌَ کار ىی)کارکٍاٌی کَ در ک 18کارکٍان یلَ آةی

ةؼرؿی ارجتاط ةیً درگیؼی در کار و کیفیث زٌغگی کاری ٌیؽ اكغام کؼدٌغ. ىضللان در ایً پژوُف زِث ؿٍسف کیفیث زٌغگی کاری از 

آوری قغه از ایً دو گؼوه صاکی از ایً ةّد کَ: ةیً ُای زيعضهیم دادهپؼؿكٍاىَ ُكث ةػغی وانحّن اؿحفاده کؼدٌغ. ٌحایر صامم از ج

کیفیث زٌغگی کاری و درگیؼی قغم )ُّیث قغهی( در ُؼ دو گؼوه ارجتاط ىذتث و ىػٍاداری وزّد دارد. ُيچٍیً کارکٍان ادارای ٌـتث ةَ 

 ةؼٌغ.جؼی از کیفیث زٌغگی کاری ةـؼ ىیُا در ووػیث ىٌهّبکارگؼان کارظاٌَ

 

 . مذل اولیه پژوهص2-2
 جؼؿیو ىی گؼدد: 1-1ةا جّزَ ةَ ىحغیؼُای قٍاؿایی قغه و فؼویَ ُای ىٌؼح قغه، ىغل جضلیق ةَ قکم 

 . مذل مفهومی تحقیق1ضکل 

 

 

                                                           
16

 Kanten & Sadullah 
17

 white collar employees 
18

 blue collar employees 

مولفه های 
مهارت 
 ارتباطی

بينش نسبت به 
 فرايند ارتباط

توانايی دريافت و 
 ارسال پيام

 گوش كردن فعال

 كنترل عاطفی

 ارتباط با قاطعيت

کیفیت 
 زندگی کاری
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 . فرضیه هبی تحقیق3-2

 فؼویَ امهی جضلیق:

 ٍاداری دارد.ی در کارکٍان قِؼداری اؿحان كو راةٌَ ىذتث و ىػکار یزٌغگ یفیثک ی ةاىِارت ارجتاً

 فؼویَ ُای فؼغی جضلیق:

 ی در کارکٍان قِؼداری اؿحان كو راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری دارد.کار یزٌغگ یفیثک ةا گّش کؼدن فػال. 1

 ی در کارکٍان قِؼداری اؿحان كو راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری دارد.کار یزٌغگ یفیثک ةا دریافث و ارؿال پیام یجّاٌای. 2

 ی در کارکٍان قِؼداری اؿحان كو راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری دارد.کار یزٌغگ یفیثک ةا غ ارجتاطةیٍف ٌـتث ةَ فؼایٍ. 3

 ی در کارکٍان قِؼداری اؿحان كو راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری دارد.کار یزٌغگ یفیثک ی ةاکٍحؼل غاًف. 4

 ىػٍاداری دارد. ی در کارکٍان قِؼداری اؿحان كو راةٌَ ىذتث وکار یزٌغگ یفیثک ةا ارجتاط ةا كاًػیث. 5

 

 . روش ضنبسی پژوهص3
پیيایكی اؿث. زاىػَ آىاری پژوُف قاىم کهیَ کارىٍغان قِؼداری اؿحان كو ىی ةاقغ کَ جػغاد آٌِا  -پژوُف صاوؼ جّمیفی

 ؼ قغ:غهث ىضغودیث ىضلق در ةؼرؿی کهیَ افؼاد زاىػَ، اكغام ةَ ٌيٌَّ گیؼی ةؼ اؿاس فؼىّل کّکؼان ةَ مّرت زی ٌفؼ اؿث. ةَ 2900

  
                  

                             
     

 275ٌفؼ ىی ةاقغ کَ ةؼای صنّل اًيیٍان از زيع آوری پؼؿكٍاىَ ُا  248ةؼاؿاس فؼىّل کّکؼان، صسو ٌيٌَّ ةَ دؿث آىغه 

آوری داده ُای   ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفث. در زيع َ ةٌّر کاىم زيع آوری وپؼؿكٍاى 248پؼؿكٍاىَ جّزیع گؼدیغ کَ در ٌِایث 

 ىؼةّط ةَ ةؼرؿی و ؿٍسف فؼویات و ًؼاصی اةؽار جضلیق از دو پؼؿكٍاىَ اؿحفاده قغ. 

 

 پرسطنبمه مهبرتهبی ارتببطی :
گّیَ ىی ةاقغ کَ ىِارت  19دارای  ( ةؼای ؿٍسف غّاىم ىّدؼ ةؼ ىِارت ُای ارجتاًی اةغاع قغه اؿث و2004)19آزىّن زؼاةك

گّش -1ُای ارجتاًی را جّمیف ىی کٍٍغ. ىِارت ُای ارجتاًی فؼغی کَ در ایً ىلیاس ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی گیؼٌغ. قاىم پٍر ىِارت : 

 4ًػیث ُـحٍغ. ارجتاط ةا كا  -21کٍحؼل غاًفی،  -20ةیٍف ٌـتث ةَ فؼایٍغ ارجتاط،  -3جّاٌایی دریافث و ارؿال پیام،  -2کؼدن فػال، 

گّیَ از پؼؿكٍاىَ زؼاةك در ىّرد گّش دادن )گّش دادن ىّدؼ، ىكارکث فػال در یك گفث و قٍّد، فػانیحی کَ گّیٍغه را در اٌحلال 

گّیَ در ىّرد ةیٍف در  3گّیَ در ىّرد جّاٌایی دریافث و ارؿال پیام )درك پیام ُای کالىی و غیؼکالىی(،  4ىٍظّر ظّیف یاری ىی کٍغ(، 

گّیَ در ىّرد جٍظیو غّاًف )جّان اةؼاز  4رجتاط )جّاٌایی درك چگٌّگی جادیؼگػاری در رواةي ازحياغی و ٌیؽ جّاٌایی فِو دیگؼان(، ا

گّیَ در ىّرد كاًػیث ارجتاًی )كاًػیث یا فػال ةّدن در ارجتاط جّان اةؼاز  4اصـاؿات و کٍحؼل آن و ٌیؽ کٍار آىغن ةا غّاًف دیگؼان(، 

اؿات ظاص( اؿث. ةؼای جکيیم آن پاؿط گّیا ةایغ ىیؽان اٌٌتاق ووػیث فػهی ظّد را ةا ُؼ گّیَ ةؼ روی یك ًیف نیکؼت پٍر غلایغ و اصـ

غتارت یك ٌيؼه کهی ةؼای او ةَ دؿث   19)ظیهی زیاد( ىكعل کٍغ. صامم زيع ٌيؼات ُؼ فؼد در ىسيّع  5)ظیهی کو( جا 1درزَ ای از 

ظّاُغ ةّد. ٌيؼه ُای ةاالجؼ ٌكان  95جا  19اًی آزىّدٌی اؿث. داىٍَ ٌيؼه ىضحيم ةؼای ُؼ فؼد ةیً ىی دُغ کَ ىتیً ىِارت ُای ارجت

 دٍُغه ىِارت ارجتاط ةیً فؼدی ةاالجؼ در قعل پاؿط دٍُغه ظّاٍُغ ةّد و ةؼغکؾ. 

 

 :والتون مذل براسبس کبری زنذگی کیفیت پرسطنبمه

( ةا ةؼرؿی زاىع اةػاد ىعهف کیفیث زٌغگی کاری درٌِایث یك ىلیاس 2011،  22یوانحّن )وانحّن ةَ ٌلم از ىیؼکيانی و ٌارٌسی داٌ

ةػغ امهی کیفیث زٌغگی کاری را ًؼاصی کؼده اؿث کَ در ىسيّع ووػیث کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان را ارزیاةی ىی کٍغ.  8زاىع قاىم 

 ایً ُكث ةػغ قاىم: 

 گّیَ( 3صلّق و دؿحيؽد ) -1

 گّیَ( 3گؼایی )كاٌّن -2

                                                           
1. Jerabek 
2. 

Insight to the communication 
3. 

Emotional regulation 
22

. Mirkamali & Narenji Thani 
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 گّیَ( 3چگی ازحياغی ىضیي کار )یکپار -3

 گّیَ( 3قؼایي کاری ایيً ) -4

 گّیَ( 3اىٍیث قغهی ) -5

 گّیَ( 3ُای ىغیؼیث )صيایث -6

 گّیَ( 3جّازن ةیً کار و زٌغگی کاری ) -7

 گّیَ( 3پیكؼفث قغهی ) -8

 

 . گویه هبی متنبظر هر متغیر1جذول 

 قياره گّیَ ُا در پؼؿكٍاىَ جػغاد گّیَ ُا ىحغیؼ

 19جا  1 گّیَ 19 ىِارت ُای ارجتاًی

 24جا  1 گّیَ 24 کیفیث زٌغگی کاری

  گّیَ 43 کم پؼؿكٍاىَ

 

در ایً جضلیق زِث ؿٍسف روایی پؼؿكٍاىَ امهی، آن را در اظحیار چٍغ ٌفؼ از اؿاجیغ و ماصتٍظؼان كؼار داده و پؾ از اظػ ٌظؼات 

ای ؿٍسف پایایی پؼؿكٍاىَ ُای جضلیق از آنفای کؼوٌتاخ ةؼىػکّر اكغاىات امالصی ةا ٌظؼ اؿاجیغ مّرت گؼفث و ٌِایی قغ. ُيچٍیً 

وؼیب آنفای کؼوٌتاخ ةؼای  SPSS 21پؼؿكٍاىَ ةیً ٌيٌَّ آىاری جّزیع قغ و ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار  30اؿحفاده قغ. ةغیً ىػٍا کَ 

 0.88ؿكٍاىَ کیفیث زٌغگی کاری و ةؼای پؼ 0.91پؼؿكٍاىَ ىضاؿتَ قغ کَ وؼیب ةَ دؿث آىغه ةؼای پؼؿكٍاىَ ىِارت ُای ارجتاًی 

ُا، از آزىّن ٌؼىال ةّدن ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده، ُؼ دو پؼؿكٍاىَ دارای پایایی ىی ةاقغ. 07ةّد کَ ةا جّزَ ةَ ةاالجؼ ةّدن ایً اركام از 

 ػیؼفث.اٌسام پ SPSS 21داده ُا و ُيچٍیً آزىّن ُيتـحگی اؿحفاده قغ. کهیَ ىضاؿتات ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار 

 

 . یبفته هبی تحقیق4

 هب . آزمون نرمبل بودن داده4-1

ةؼای ةؼرؿی ٌؼىال ةّدن جّزیع داده ُای زيع آوری قغه، از آزىّن کّنيّگؼوف اؿيیؼٌّف اؿحفاده قغ کَ ٌحایر ایً آزىّن ةؼای دو 

 ىحغیؼ امهی در زغول زیؼ ٌيایف داده قغه اؿث:

 

 اسمیرنف -. نتبیج آزمون کولموگروف2جذول 

 جػغاد پؼؿكٍاىَ
 -کهيّگؼوف Zآىاره  پاراىحؼُای جّزیع ٌؼىال

 اؿيیؼٌّف

ؿٌش ىػٍی 

 داری
 ٌحیسَ آزىّن

 اٌضؼاف اؿحاٌغارد ىیاٌگیً

 ٌؼىال اؿثُا داده 0.376 0.772 0.42 4.02 248 اول

 ُا ٌؼىال اؿثداده 0.485 0.805 0.51 4.01 248 دوم

 

رگحؼ ىی ةاقغ نػا داده ُا از جّزیػی ٌؼىال ةؼظّردار ُـحٍغ و ةایغ از آزىّن ُای پاراىحؼیك ةؽ 05/0ؿٌش ىػٍاداری دو پؼؿكٍاىَ از 

 اؿحفاده ٌيّد.

 

 . آزمون فرضیه هب4-2
 ةَ ىٍظّر ةؼرؿی ُيتـحگی ةیً ىحغیؼُا از آزىّن ُيتـحگی پیؼؿّن اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول زیؼ ارائَ قغه اؿث:
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 حقیق بب استفبده از آزمون همبستگی پیرسون. نتبیج آزمون روابط ت3جذول 

 ٌحیسَ وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ؿٌش ىػٍی داری جػغاد ىحغیؼ واةـحَ ىحغیؼ ىـحلم فؼویَ

 رد فؼض مفؼ 0.884 0.000 248 کاری زٌغگی کیفیث ىِارت ُای ارجتاًی امهی

 رد فؼض مفؼ 0.805 0.02 248 کاری زٌغگی کیفیث گّش کؼدن فػال 1فؼغی 

 رد فؼض مفؼ 0.819 0.00 248 کاری زٌغگی کیفیث دریافث و ارؿال پیام یجّاٌای 2فؼغی 

 رد فؼض مفؼ 0.783 0.01 248 کاری زٌغگی کیفیث ةیٍف ٌـتث ةَ فؼایٍغ ارجتاط 3فؼغی 

 رد فؼض مفؼ 0.835 0.00 248 کاری زٌغگی کیفیث یکٍحؼل غاًف 4فؼغی 

 رد فؼض مفؼ 0.726 0.01 248 کاری زٌغگی کیفیث ارجتاط ةا كاًػیث 5فؼغی 

 

قّد. ةَ غتارت دیگؼ ىلغار ةغؿث آىغه  % رد ىی95اؿث، ةٍاةؼایً فؼض مفؼ ةا اصحيال  0.05داری کيحؼ از ىلغار  ىلغار ؿٌش ىػٍی

ؼل کٍحدرمغ ارجتاط ىحلاةم ةیً  84ةغیً جؼجیب ةؼ اؿاس ٌحایر ةَ دؿث آىغه ىكعل ىی قّد کَ  ةؼای وؼیب ُيتـحگی ىػٍی دار اؿث.

درمغ ارجتاط ىحلاةم  80و کیفیث زٌغگی کاری،  دریافث و ارؿال پیام یجّاٌایدرمغ ارجتاط ىحلاةم ةیً  82و کیفیث زٌغگی کاری،  یغاًف

 72و کیفیث زٌغگی کاری و  ةیٍف ٌـتث ةَ فؼایٍغ ارجتاطدرمغ ارجتاط ىحلاةم ةیً  78و کیفیث زٌغگی کاری،  گّش کؼدن فػالةیً 

و کیفیث زٌغگی کاری ةؼ اؿاس داده ُای زيع آوری قغه از پؼؿكٍاىَ، وزّد دارد کَ ٌكان  ارجتاط ةا كاًػیثةم ةیً درمغ ارجتاط ىحلا

 دٍُغه ُيتـحگی ةاالی ةیً ىّنفَ ُای ىِارت ُای ارجتاًی و کیفیث زٌغگی کاری اؿث. 

 

 . نمبد مربوط به هر یک از متغیرهب در مذل4جذول 

 کغ ىّنفَ کغ ىحغیؼ

 CS ىِارت ُای ارجتاًی

 CS1 گّش کؼدن فػال

 CS2 دریافث و ارؿال پیام یجّاٌای

 CS3 ةیٍف ٌـتث ةَ فؼایٍغ ارجتاط

 CS4 یکٍحؼل غاًف

 CS5 ارجتاط ةا كاًػیث

 WLQ کیفیث زٌغگی کاری

 WLQ1 صلّق و دؿحيؽد

 WLQ2 گؼاییكاٌّن

 WLQ3 یکپارچگی ازحياغی ىضیي کار

 WLQ4 قؼایي کاری ایيً

 WLQ5 اىٍیث قغهی

 WLQ6 ُای ىغیؼیثصيایث

 WLQ7 جّازن ةیً کار و زٌغگی کاری

 WLQ8 پیكؼفث قغهی

 

Chi-Square= 355.80, df= 247, P-Value= 0.0000, RMSEA= 0.087 
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 (05/0 سطح در دار معنی 66/1 از بسرگتر برای بررسی مذل مفهومی )مقبدیر t معنبداری . ضرایب2ضکل 

 

 . مقبدیر ضرایب استبنذارد ضذه حبصل از مذل سبزی معبدالت سبختبری برای بررسی مذل مفهومی3ضکل 

 

 

WLQ CS 

CS2 

CS3 

CS4 

CS5 

WLQ2 

WLQ1 

WLQ3 

WLQ4 

WLQ5 

WLQ6 

WLQ7 

WLQ8 

CS1 

0.47 

0.31 

0.38 

0.22 

0.43 

0.18 

0.09 

0.12 

0.18 

0.22 

0.11 

0.15 

0.17 

0.21 

WLQ CS 

CS2 

CS3 

CS4 

CS5 

CS1 

WLQ2 

WLQ1 

WLQ3 

WLQ4 

WLQ5 

WLQ6 

WLQ7 

WLQ8 
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 هبی برازش برای مذل . ضبخص5جذول 

23 درزَ آزادی/کای دو قاظل
RMSEA 

24
GFI 25

AGFI 26
CFI 27

NFI 28
NNFI 29

IFI 

 92/0 90/0 90/0 92/0 81/0 92/0 087/0 8/2 قغه ىلغار ىضاؿتَ

 >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 >80/0 >90/0 <1/0 <5 ؿٌش كاةم كتّل

 ىٍاؿب ىٍاؿب ىٍاؿب ىٍاؿب ىٍاؿب ىٍاؿب ىٍاؿب ىٍاؿب ٌحیسَ

 

 هبی پژوهص در مذل مسیر اصلی و بررسی فرضیه هب آنداری  . ضرایب مسیر و معنی6جذول 

tآمبره  ضریب مسیر رابطه مورد بررسی
 نوع ارتببط وجود ارتببط *

 ىـحلیو دارد 7.03 0.47 کاری زٌغگی کیفیث ←ارجتاًی  ُای ىِارت

 ىـحلیو دارد 9.16 0.31 کاری زٌغگی کیفیث ←فػال  کؼدن گّش

 ىـحلیو دارد 7.32 0.28 کاری زٌغگی کیفیث ← دریافث و ارؿال پیام یجّاٌای

 ىـحلیو دارد 8.08 0.22 کاری زٌغگی کیفیث ← ةیٍف ٌـتث ةَ فؼایٍغ ارجتاط

 ىـحلیو دارد 6.73 0.45 کاری زٌغگی کیفیث ←ی کٍحؼل غاًف

 ىـحلیو دارد 14.64 0.18 کاری زٌغگی کیفیث ← ارجتاط ةا كاًػیث

 

 47ىی ةاقغ کَ ةَ ىػٍی ایً اؿث کَ  0.47ىِارت ُای ارجتاًی و کیفیث زٌغگی کاری ةؼ اؿاس ىغل راةٌَ  دُغ ان ىیكٌحایر ٌ

اصغ جغییؼ در ىِارت ُای ارجتاًی اؿث. ُيچٍیً از ةیً ىّنفَ ُای ىِارت ُای درمغ از جغییؼات کیفیث زٌغگی کاری ىحادؼ از یك و

دارای ةیكحؼیً جادیؼ ةؼ قکم گیؼی ىِارت ُای ارجتاًی و  0.31و  0.45ارجتاًی، کٍحؼل غاًفَ و جّاٌایی گّش دادن فػال ةَ جؼجیب ةا 

 ةانحتع جادیؼ روی کیفیث زٌغگی کاری ىی ةاقٍغ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (Root- mean- square error of approximation) . زػر ىیاٌگیً ىسػورات ظٌای جلؼیب23
 (Goodness- of-fit index) . قاظل ٌیکّیی ةؼازش24
 (Adjusted goodness -of-fit index) . قاظل ٌیکّیی ةؼازش جػغیم یافح25َ
 (Comparative fit index) . قاظل ةؼازٌغگی جٌتیلی26
 (Normed fit index) . قاظل ةؼازٌغگی ٍُسار قغه27
 (Non-Normed fit index) قاظل ةؼازٌغگی ٍُسار ٌكغه. 28
 (Incremental fit index) قاظل ةؼازٌغگی افؽایكی. 29
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 بحث و نتیجه گیری 
قّد و ادغای ىضلق در  گؼدد کَ فؼض مفؼ در ُؼ قف فؼویَ رد ىی ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی فؼویات و ٌحایر ةَ دؿث آىغه، ىكعل ىی

 ةاقغ. ىّرد راةٌَ دار ةّدن ىحغیؼُا كاةم اغحٍا ىی

ةَ دؿث آىغه از جضهیم ةغیً ىػٍی کَ راةٌَ ىػٍی دار و ىذتحی ةیً ىحغیؼُای ىـحلم و واةـحَ جضلیق وزّد دارد. ةا جّزَ ةَ ٌحایر 

 درمغی ةؼ کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان قِؼداری اؿحان كو دارد. 47جّان دریافث کَ ىِارت ُای ارجتاًی جادیؼ  ىػادالت ؿاظحاری ىی

( در پژوُكی ةا غٍّان ةؼرؿی 1389پّرغؼض )( اؿث. 1389ٌحایر ةَ دؿث آىغه از ایً جضلیق ُيؼاؿحا ةا ٌحایر جضلیق پّرغؼض )

، ی ایً جضلیقیافحَ ُا پؼداظحَ اؿث. آىّزش ىِارجِای ارجتاًی ةؼ کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان جّاٌتعكی ةِؽیـحی قِؼؿحان ری ادیؼج

را ةَ  روزه، کیفیث زٌغگی کاری افؼاد30آىّزقِای ىکيم در یك دوره  صاکی از آن ةّد کَ قؼکث در دوره آىّزقی ىِارجِای ارجتاًی و

ُای آن  آقٍایی ةا جکٍیك ایً پژوُف ٌكان داد کَ قؼکث در دوره آىّزقی ىِارجِای ارجتاًی و .ده اؿثمّرت ىػٍاداری افؽایف دا

. در پژوُف صاوؼ ٌیؽ، راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری ةیً ىِارت ُای ارجتاًی و کیفیث جّاٌـحَ کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان را ارجلاء دُغ

 ( ُيؼاؿحا ىی ةاقغ.1389ةا ٌحیسَ جضلیق پّر غؼض )زٌغگی کاری کارکٍان جاییغ گؼدیغ کَ از ایً صیخ 

انف. ةَ ىٍظّر ةِتّد كاةهیث ُای ىِارجی کارکٍان ةا جّزَ ةَ ادؼگػاری آن ةؼ کیفیث زٌغگی کارکٍان، در اداىَ پیكٍِاداجی ةَ 

 ىـئّالن قِؼداری اؿحان كو ارائَ ىی گؼدد:

ّچکی ةا ىضحّای آىّزش ىِارت ُای ارجتاًی ةا زةان ؿاده چاپ و در ةَ ىـئّالن ؿازىان جّمیَ ىی قّد دفحؼچَ یا کحاةچَ ُای ک

 ةیً کارکٍان جّزیع ٌيایٍغ. ایً کحاةچَ ُا ىی جّاٌغ قاىم ىّارد زیؼ ةاقغ:

 ىی صؼف ُا آن ةا کَ ٍُگاىی یا و ُا آن ؿعً ةَ دادن گّش ٍُگام دیگؼان ةا چكيی ارجتاط ایساد جّاٌایی: چكيی آىّزش ارجتاط

 .کّجاه زىاٌی ی دوره یك ةؼای کو دؿث زٌیغ

 غالكَ درؿث ةَ دیگؼ افؼاد در ؿازىان. اةؼاز ظٍغیغن،: ای چِؼه آىّزش ةیاٌات

 اؿث ةغٌی جياس ةؼكؼاری ىّكع چَ و ةگیؼیو كؼار ىلاةم فؼد ةَ ٌـتث ای فامهَ چَ در ایٍکَ داٌـحً: ازحياغی ی آىّزش فامهَ

 .اؿث ىٍاؿب

 .ىضحّی ووّح، گفحار، ىیؽان مغا، ةيی و زیؼی مغا، صسو: مغا آىّزش چگٌّگی

ب. ىغیؼان ةایغ در ؿازىان ةحّاٌٍغ انگّیی ةؼای ارجتاط ؿایؼ افؼاد ةاقٍغ. زىاٌیکَ ىغیؼان ظّد فاكغ ىِارت ُای ارجتاًی ىّدؼ ةاقٍغ، 

ر ؿازىان، ىِارت ارجتاط رو در رو و ٌيی جّاٌٍغ از کارکٍان اٌحظار ةاالیی داقحَ ةاقٍغ. یکی از ىِارت ُای ىّرد ٌیاز ىغیؼان و کارکٍان د

 و اٌغ رؿیغه ٌحیسَ ایً ةَ ىغیؼان ةیكحؼ. اؿث چِؼه ةَ چِؼه یا ىـحلیو ارجتاط ارجتاط، روش چِؼه ةَ چِؼه اؿث. در صلیلث ادؼگػارجؼیً

 ىّزب و اؿث جأدیؼگػار ٍُگاىی چِؼه ةَ چِؼه یا صىّری ارجتاط. ةگػارٌغ ىیان در کارکٍان ةا صىّری روش ةَ را کارُا کٍٍغ ىی کّقف

 .کٍیو رغایث را ٌکات ةػىی کَ قغ ظّاُغ اىّر پیكتؼد

 کارکٍان ةا ارجتاط ةؼكؼاری ج. امّل

 کَ اؿث درؿث. کٍیغ آوری زيع اًالغات آن غيهکؼد و ؿازىان درةاره ةایغ قغه ةؼکٍار ىغیؼ یك غٍّان ةَ اؿث ىيکً کَ آٌسا جا

 جٌّر و جضّنی ؿیؼ و جاریعچَ ىٌانػَ ظنّماً. ةاقیغ قٍاظحَ کاىم ًّر ةَ را آن ٌیـث ىػهّم ونی ایغ، ةّده ىغیؼ ؿازىان ایً در ىغجی قيا

 و اؿث داقحَ ٌیاز قيا ىكاةَ ىغیؼان ةَ زىاٌِایی چَ در کَ قّیغ آگاه آن ٌكیتِای و فؼاز از جّاٌیغ ىی کَ چؼا اؿث وؼوری ةـیار ؿازىان

 ٌيّد ظّاُغ ةیٍی  پیف ةیٍاٌَ واكع و ىٌهّب ٌضّ ةَ را ؿازىان آیٍغه روٌغ اٌغاز چكو ٌیؽ ؿّیی از و دارد ٌیاز ىغیؼان از دؿحَ کغام ةَ اکٍّن

 .ةّد ظّاُغ قيا پیكؼفث گكای راه اىؼ ایً کَ

 در ایً ةعف ٌیؽ پیكٍِاداجی ةَ ىضللاٌی کَ كنغ دارٌغ ىّوّغی ىحٍاؿب ةا ىّوّع جضلیق صاوؼ اٌحعاب ٌيایٍغ داده ىی قّد.

 ث قتکَ ُای ازحياغی در افؽایف ىِارت ُای ارجتاًی کارکٍانةؼرؿی ظؼفی -

 ةؼرؿی راةٌَ ارجتاًات کارکٍان در گؼوه ُای غیؼرؿيی و کیفیث زٌغگی کاری آٌان -

ةؼرؿی جٌتیلی ىِارت ُای ارجتاًی کارکٍان در ؿازىان ُای ىكاةَ در ٌلاط ىعحهف کكّر. ةَ غٍّان ىذال ةؼرؿی جفاوت ُای  -

 ًی کارکٍان در قِؼداری ُای جِؼان، اُّاز، رقث و ...ىِارت ُای ارجتا

 ةؼرؿی روش ُای ىّدؼ در افؽایف ىِارت ُای ارجتاًی کارکٍان -
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 راجغممنببغ و 
در  کارکٍان (، جغویً ىغل ارزیاةی کیفیث زٌغگی کاری1386پؼداظحچی، ىضيغ صـً ) ؿیغاصيغ و زؽایؼی، ةؽاز [1]
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ُا، غیؼآىّزقی داٌكگاه غهّم پؽقکی کاقان و راةٌَ آن ةا ىغیؼیث داٌایی از دیغگاه ىغیؼان ارقغ و ىیاٌی ةیيارؿحان

 .67-73، مل 2و  1، قکاره 9فنهٍاىَ ةیيارؿحان، ؿال 

، ارقغ کارقٍاؿی ٌاىَ(، راةٌَ ةیً کیفیث زٌغگی کاری و ادؼةعكی ؿازىاٌی ىػهيان، پایان1388دٌیّی، زُؼا ) [3]
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 .41-54، مل 12ر غهّم جؼةیحی، قياره ُای دونحی قِؼ امفِان، داٌف و پژوُف دداٌكگاه

وری ٌیؼوی (، ةؼرؿی راةٌَ کیفیث زٌغگی کاری و ةِؼه1387زاده، یاقار و ىٍنّری، صـیً و فؼیغ، داریّش )ؿالم [5]

اٌـاٌی در ىؼاکؽ ظغىات درىاٌی )ىٌانػَ ىّردی: پؼؿحاران ةیيارؿحان قِیغ مغوكی یؽد(، فنهٍاىَ داٌكکغه 

 .60-70، مل 2، قياره 6دوره  پؼؿحاری و ىاىایی اروىیَ،

-(. ةؼرؿی ٌلف زّ ازحياغی ؿازىان کار ةؼ کیفیث زٌغگی کاری کارگؼان کارظا1388ٌَةیگغنی، ىضيغجلی )ویایی [6]

قٍاؿی کارةؼدی، ؿال ةیـث و یکو، قياره ُای مٍػحی )ىٌانػَ ىّردی: اؿحان آذرةایسان قؼكی(، فنهٍاىَ زاىػَ

 .105-122، قياره اول، مفضات 37پیاپی، 

(. ىٌانػَ جٌتیلی در ىّرد وزارت زِاد ؿازٌغگی و کكاورزی: فؼٍُگ 1381فاٌی، غهی امغؼ و صيیغ صـیٍی ٌژاد ) [7]

 .38-46، مفضات 130ؿازىاٌی، ىسهَ جغةیؼ، قياره 

. ارقغ ٌاىَ کارقٍاؿی(. ةؼرؿی غّاىم ىؤدؼ ةؼ ةِتّد کیفیث زٌغگی کاری کارکٍان. پایان1380پٍاه، رىىاٌػهی )كائو [8]

 داٌكگاه غالىَ ًتاًتایی.

(، ٌلف کیفیث زٌغگی کاری در جػِغ ؿازىاٌی کارکٍان 1390پّر، كادر و كتادی، غتاس )كنؼی، ىضيغ و غتغانػهی [9]

 .177-193، مل 2، قياره 6داٌكگاه غهّم اٌحظاىی، فنهٍاىَ ىٌانػات ىغیؼیث اٌحظاىی، ؿال 

-47، مفضات 13، ىسهَ ىغیؼیث دونحی، قياره «ؼیَ پؼدازیٌلف فؼٍُگ ؿازىاٌی در ٌظ»(، 1370کیا، ىٍّچِؼ ) [10]

24. 

(، ةؼرؿی راةٌَ فؼٍُگ 1389راد، فؼقحَ و ةِؼٌگی، ىضيغروا و غـکؼیان، ىنٌفی و فؼزاد، ونی اهلل )ىنٌفّی [11]

ُای ىحّؿٌَ ٌظؼی قِؼ قیؼاز، ىسهَ ؿازىاٌی، کیفیث زٌغگی کاری، جػِغؿازىاٌی ةا ةیگاٌگی از کار ىغیؼان ىغرؿَ

 .45-78، مل 6ّم جؼةیحی داٌكگاه قِیغ چيؼان، دوره غه

وری ٌیؼوی (، ةؼرؿی راةٌَ ةیً کیفیث زٌغگی کاری و ةِؼه1391ٌنؼت پٍاه، ؿیاوش و صـٍی، کاوه و یؽدی، اىیغ ) [12]
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