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  چکيذه

. آًچِ دس ؿکل دادى دسػت ػاختاس ّای اػتاًذاسد پیشٍی کشد تشای کؼة کیفیت هغلَب کاسی ٍ اجشایی کشدى عشح ٍ ایذُ ّا دس یک ًظام ؿغلی، تایذ اص

، تیي ػشهایِ ّای اًؼاًی ٍ سیضی ؿذُاسی تؼشیف ؿذُ ٍ تشًاهِ تِ یک ًظام اجشایی ًقؾ داسد اػتفادُ دسػت اص هٌاتغ ٍ دادُ ّا اػت داًـی کِ تتَاًذ تا ػاخت

. ؿیَُ کاسی ًظام ؿغلی تایذ تا هؼیاسّای جْاًی سٍاتظ ساتغِ هکول ٍ ّوؼَ تشقشاس ًوایذ ػاختاسّای ػاصهاًی کِ اسایِ دٌّذُ ؿغل تِ افشاد هی تاؿٌذ یک

اػتفادُ دسػت اص تخلق ٍ هْاست ّای ػشهایِ ّای اًؼاًی  اػضا دس یک ػاصهاى هغاتقت داؿتِ تاؿذ تِ تَاًایی ّای فشد اّویت تذّذ ٍ ساّکاسّایی تشای

آل هی سػذ کِ ّن داؿتِ تاؿذ هفاّین سٍاًـٌاػی تایذ دس قَاًیي  کاسی هغشح تاؿذ ٍ ؿغل سا تا تؼشیفی دسػت تیاى کٌذ . کیفیت صًذگی کاسی صهاًی تِ ایذُ 

. تِ ػثاستی ت اص هٌاتغ اًؼاًی تیاى ؿذُ تاؿذّن دس ػاختاس یک ػاصهاى تؼشیفی دسػ افشاد دس یک ػاصهاى تؼشیفی دسػت اص کاس ٍ هحیظ کاسی داؿتِ تاؿٌذ ٍ

 .  ًذگی دس ًظام ّای ؿغلی تؼشیف ؿَدتایذ داًـی ػیؼتوی دس اػتفادُ اص هْاست ّای کلی ص

 .، ػاصهاى ، اجتواع ، صًذگی کاسیًظام ؿغلی ، ؿغل کلوات کلیذی :

 مقذمه. 1

، ًگشؽ ٍ کاسایی هتفاٍتی ایجاد هی کٌذ ؿَد ّویي تؼشیف کاس ٍ ؿغل دس ًْادّا ٍ ػاصهاى ّا اسائِ هیهفَْم ٍ تؼشیفی هتفاٍت اص 

. پغ هثٌای اكلی ٍ اػاػی کِ هیتَاًذ تاػث تاصدُ تْتش کاسی ؿَد تؼشیف ى یا جاهؼِ تِ ؿکلی ًوایاى هی ؿَدٍ دس سًٍذ آى ػاصها

. اگش تؼشیف اػتاًذاسد ٍ هثٌای سٍاًـٌاختی داؿتِ تاؿذ ٍ دس تشًاهِ هی تاؿذاد ٍ تشداؿت آى جاهؼِ اص کاس ٍ ساتغِ آى تا صًذگی افش

سیضی ػاصهاى ّا تِ هاّیت فشدی دس تؼشیف ؿغل تَجِ ؿَد تاصدُ آى ػاصهاى هغلَب هی تاؿذ ٍ ًَع ػاختاس ػاصهاًی کِ تشای 

ختاس کاسی ًْادیٌِ کشدُ تاؿذ ّن ػولکشد ًْاد ٍ اػی اجتواػی سا تِ دسػتی دس ػاٌؿَد اگش هفاّین سٍاًـ اداسُ یک ًْاد تیاى هی

ؿَد . جَاهغ پیـشفتِ یا ػاصهاى ّای هَفق  ّن ػولکشد اػضا فشآیٌذی ّوؼَ تا یکذیگش دس جْت یک ًظام اجتواػی اػتاًذاسد هی

سػتی هی ؿٌاػذ ٍ قَاًیي ٍ ػاختاسّای اجتواػی ایذُ آل ٍ اػتاًذاسدی داسًذ ٍ ّویي ػاختاس سٍاى ٍ ػیؼتن فکشی اػضا سا تِ د
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تؼشیف دسػتی اص کاس ٍ ؿغل سا تیاى هی کٌذ ٍ دسًتیجِ ّن ساًذهاى آى ًْاد ٍ ػاصهاى تْتش اػت ٍ ّن افشاد اص لحاػ سٍاًی تِ ػلت 

 .ذاسد، دس ٍضؼیت هٌاػثی هی تاؿٌذفؼالیت دس یک ػاصهاى اػتاً

 بيان مساله. 2

یؼٌی صهاًی یک صًذگی ػاختاسی اػتاًذاسد داسد کِ تِ توام اتؼاد کل هفَْم صًذگی یک تیاى گؼتشدُ اػوال حیاتی هی تاؿذ 

ٍجَدی فشد تَجِ ًـاى دّذ ٍ تذاًذ کِ کاس یا ؿغل تایذ ّوؼَ تا سٍحیات فشد تاؿذ تا تتَاى ًتیجِ ٍ تْشهٌذی هغلَتی کؼة کشد 

، تایذ جْاى تیٌی کِ ی اػتاًذاسدذ کاسپغ تشای تؼتش ػاصی دس یک جاهؼِ ٍ اػتفادُ اص تَاًاییْا ٍ ػاخت یک جاهؼِ هغلَب تا سًٍ

کٌذ ، تایذ هفاّیوی تاؿٌذ کِ  ، صًذگی ٍ جاهؼِ تیاى هیی کِ ػاختاس ًظام اجتواػی اص فشد، ؿغلدّذ یا تؼشیف آى جاهؼِ تِ افشاد هی

پیَػتِ ٍ هٌظن داؿتِ تاؿذ توام ػاختاس اداسُ یک جاهؼِ سا تِ دسػتی تؼشیف کٌٌذ ٍ تِ آى اّیوت تذٌّذ تا چٌیي جاهؼِ ای ػیؼتوی 

کیفیت صًذگی یا ؿغلی یک فشد صهاًی هغلَب هی تاؿذ کِ فشد اص کاس ٍ فؼالیت خَد تاصدُ سٍاًی هثثتی دسیافت ًوایذ یؼٌی فؼالیت 

ؿَد ٍ  ؿغلی تایذ تاػث سضایتوٌذی دس صًذگی فشد ؿَد دس ایٌلَست ؿغل فشد ؿغلی ّوؼَ تا سٍحیات ٍ ّوؼَ تا صًذگی اٍ هی

ؿَد ٍ تذیْی اػت کِ چٌیي فشدی اص لحاػ  یي ّوؼَیی دس ػغحی اػتاًذاسد تاؿذ کیفیت صًذگی کاسی هغلَب تیاى هیاگش ا

، دس اتؼاد دسػت فشد تا جاهؼِ ٍ فشد تا ؿغل ؿَد ٍ ایي تثادل ؿغلی فشدی هَفق ٍ اص لحاػ اجتواػی ؿْشًٍذی هغلَب دس جاهؼِ هی

 .ؿَد هتفاٍت دس جاهؼِ ًوایاى هی

 سالهطرح م. 3

تواهی اتؼاد آى تشای سػیذى تِ حذ اػتاًذاس ٍ ایذُ آل دس یک ػاختاس کاسی تایذ تِ توام هثاًی صیشتٌایی آى ػاختاس اّیوت دادُ ؿَد 

. دس هفَْم کیفیت صًذگی کاسی تایذ تؼشیفی کِ اص صًذگی کاسی اسایِ هی ؿَد تؼشیفی کلی ٍ جاهغ تاؿذ تا دس ًظش گشفتِ ؿَد

 . تقای کیفیت صًذگی کاسی اسایِ داددس ایي پذیذُ سا تِ دسػتی فْویذ ٍ ساّکاسّای هٌاػة تشای استتَاى ػَاهل هَثش 

 تعریف زنذگی كاری. 1.3

صًذگی کاسی دس ٍاقغ ًَػی هغلَب اص اًجام دادى فؼالیت ّای ؿغلی اػت تِ گًَِ ای کِ صًذگی اجتواػی فشد سا ّن تحت تاثیش 

قشاس داد ٍ ّوؼَ تا سًٍذ صًذگی افشاد تاؿذ یؼٌی کاس ، فشآیٌذ یا هقَلِ ای جذا اص سًٍذ اص صًذگی ًثاؿذ صًذگی ٍ فؼالیت ؿغلی فشد 

ل یکذیگش دس تیاى َّیت صًذگی  فشد تاؿذ . ػثک کاسی یک َّیت اجتواػی تِ اؿخاف هی دّذ اگش دس یک ساػتا تاؿذ ٍ هکو

کیفیت ایي ػثک کاسی اػتاًذاسد تاؿذ َّیت فشد تِ دسػتی دس جاهؼِ ؿکل هی گیشد ٍ فشد تاصدُ هغلَتی دس اجتواع خَاّذ داؿت  

شد ٍ سًٍذ فؼالیت ّای اجتواػی دس تؼذ کلی آى ، دس آى جاهؼِ تا ٍ اجتواع تا داؿتي چٌیي افشادی  ػاختاسی هغلَب پیذا خَاّذ ک

ایي پـتَاًِ کاسی ، سًٍذ ایذُ آل هی تاؿذ .گؼتشدُ گی ٍ اّویت هفاّین اكلی دس ػاختاس ؿغلی دس جَاهغ پیـشفتِ تِ دقت تیاى 

ؿَد ٍ ایٌگًَِ افشاد هتٌاػة تا  هیـَد ٍ فشٌّگ ػاصی ّای اكَلی دس ایي صهیٌِ تش هثٌای سٍاًـٌاػی فشدی ٍ ؿغلی اًجام هی

سٍحیات ٍ خلَكیات خَد ؿغل ٍ فؼالیت کاسی خَد سا پیذا خَاٌّذ کشد ٍ دس ًتیجِ تاصدُ کاسی چٌیي افشادی تیـتش اص کؼاًی 

، فؼالیت کاسی داسًذ ٍ ّوچٌیي ػثک صًذگی افشاد هَفق هاّیت ؿغل ٍ خلَكیات اجتواػی خَدخَاّذ تَد کِ تذٍى تَجِ تِ 

ػاختاسی ایذُ آل پیذا خَاّذ  ،ا داؿتي اػضای هَفق اص لحاػ ؿغلیاص کیفیت تْتشی تشخَسداس خَاّذ تَد ٍ جاهؼِ ًیض تدس ؿغل 
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داؿتي صًذگی کاسی ایذُ آل صهاًی تحقق هی یاتذ کِ ػاختاس ّای اجتواػی ٍ ػاصهاًی اص یک هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی تْشُ  .کشد

دس تؼشیف صًذگی  .یفیت کاسی دس ًظام ؿغلی هی تاؿٌذ، هَسد تَجِ قشاس تگیشًذاستقای ک تثشًذ کِ هٌاتغ اًؼاًی کِ ػشهایِ اكلی

کشدى هقَلِ کیفیت . فشد کِ ّؼتِ اكلی تشای اجشایی ػاختاس ػاصهاًی یا ؿغلی ًقؾ داسد، ػاختاس اجتواػی ٍ کاسی ػِ ػاهل فشد

ف یک ػاصهاى یا اجتواع اػت کِ تایذ تشًاهِ ّا تِ . یؼٌی ػاخت فشد تا کیفیت صًذگی کاسی ایذُ آل ، ّذصًذگی کاسی اػت

. ػالٍُ تش ًقؾ ذگی کاسی هغلَب تشای اٍ هیؼش ؿَدگًَِ ای دس ؿخق پیادُ ػاصی ٍ اجشا ؿَد کِ هؼیش سػیذى تِ کیفیت صً

، ؼِ ، صًذگیّی خَد سا ًؼثت تِ جاه، خَد فشد ّن تایذ داهٌِ سؿذ ٍ آگادس دادى صًذگی ؿغلی هغلَب تِ فشدًْادّا ٍ ػاصهاى 

. صًذگی کاسی هغلَب تایذ ّذف ٍ فشدی آگاُ ٍ داًؾ پزیش تثذیل ؿَد، سا افضایؾ دّذ ٍ تِ ؿغل ٍ ًقؾ خَد تِ ػٌَاى ػاهل هْن

 دغذغِ یک فشد اجتواػی تاؿذ ٍ تشای سػیذى تِ ایي هغلَب تایذ ًقؾ خَد سا تِ دسػتی ایفا ًوایذ .

 ت زنذگی كارینقش ساختارهای اجتماعی در ارتقای كيفي. 2.3

ػاختاس ّای اجتواػی حاکن تش جاهؼِ ًیض تایذ اص یک داًؾ اجتواػی تشای اداسُ اجتواع ٍ خلق صًذگی ایذُ آل تشای افشاد تْشُ 

تثشًذ ٍ اص داًؾ ّای ًَیي ػلوی ٍ سٍاًـٌاػی اجتواػی تْشُ تثشًذ ٍ ًَػی فشٌّگ ػاصی ّذفوٌذ ٍ اػتاًذاسد سا دس ػاختاس اجتواع 

ػالٍُ تش فشد ٍ ػاختاس اجتواع ػاهل ػاختاس ػاصهاًی  ٌذ تا هؼیش تشای افشاد اجتواع تشای کؼة ؿغل هغلَب ّوَاس ؿَد .ًْادیٌِ کٌ

یا ؿغلی کِ دس جاهؼِ دس ًَع ّای هتفاٍت حاکن تش ًْادّای ؿغلی هی تاؿذ تایذ ػاختاسی اػتاًذاسد ٍ ایذُ آل داؿتِ تاؿذ ٍ 

ػی سا تِ دسػتی تؼشیف ّن ػٌلش داًؾ هذیشیتی ٍ کاسی ٍ اتؼاد سٍاًـٌاػی فشدی ٍ اجتوا ػاختاس اػتاًذاسد ّن ػاختاسی اػت کِ

تیـتش افشاد دس جَاهغ هتفاٍت تِ کاس ٍ فؼالیت ؿغلی هی پشداصًذ کِ ّن هغایش تا خلَكیات فشدی آًْاػت ٍ ّن دس ٍ اجشا کٌذ. 

ویت اًجام ًوی دٌّذ ٍ ایي ًذاؿتي سضایت ؿغلی تاػث هی ؿغل خَد هَفق ًیؼتٌذ ٍ ّوچٌیي فؼالیت کاسی خَد سا تا ػالقِ ٍ اّ

ؿَد فشد ًتَاًذ دس سًٍذ یک ػاصهاى یا ًْاد ؿغلی هَثش تاؿذ ٍ ّویي تاػث سکَد دس ًْادّای ؿغلی ٍ ّوچٌیي تی ػالقگی ٍ 

ی کاسی هغلَب ٍ ًذگخؼتگی کاسی دس فشد هی ؿَد ٍ تالغثغ دس ػاختاس اجتواع ّن تاثیش هٌفی هی گزاسد ٍ ایٌگًَِ فشد کیفیت ص

ّذف اٍل ّش ػاصهاى یا ًظام اجتواػی تایذ ػاخت صًذگی ایذُ آل تا اهٌیت ٍ سفاُ  ؿغلی ٍ اجتواػی تشای افشاد  .اػتاًذاسدی ًذاسد

ًذ دس افشاد آى جاهؼِ تاؿذ ٍ ّش ػاختاس ٍ تشًاهِ سیضی کِ ایي ػٌلش اكلی سا تِ دسػتی دس ػاختاس خَد ًْادیٌِ کٌذ تْتش هی تَا

 .ذاسد سا تشای اػضای اجتواع تؼاصد، تشًاهِ ٍ اّذاف خَد سا اجشایی کٌذ ٍ جاهؼِ ای تا هؼیاسّای اػتاًجتواع تاثیش تگزاسدا

اص آًجا کِ ػلن ٍ تکٌَلَطی دس دٍساى حاضش تیـتش سًٍذ صًذگی افشاد سا دس تشگشفتِ اػت لزا یادگیشی ٍ اػتفادُ اص سٍؿْای ػلوی 

 ػَاهل ٍ ػٌاكش اكلی دس  فشد ٍ ّن تِ ػاصهاى ٍ ًْاد ّای ؿغلی دس سػیذى تِ اّذاف کوک کٌذ . ٍ پیـشفتِ هی تَاًذ ّن تِ

. فشد ، ػاختاس ًظام اجتواػی ٍ ػاختاس ٍ سٍؽ کاسی ػاصهاى ّا ٍ ًْاد ّا کِ اسایِ دٌّذُ ؿغل ػاخت یک ًظام اػتاًذاسد تیاى ؿذ

تِ ػاختاس ٍ سٍؽ ّای تشًاهِ سیضی ػاصهاى ٍ ًْادّا هشتَط هی  گی کاسیکیفیت صًذتِ افشاد هی تاؿٌذ . تا تَجِ تِ ایٌکِ هاّیت 

 .ِ ایي ػاهل تشسػی ٍ تحلیل هی ؿَدؿَد دس اداه
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 شغل به افراد نقش  هدرساختار و شيوه كاری سازمان ها و نهادهای ارایه دهنذعوامل موثر . 4

 مذیریت منابع انسانی . 1.4

. ؿیَُ هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی جاهؼِ تاؿٌذ افشاد اًؼاًی ّؼتٌذ کِ هی تَاًٌذ اداسُ کٌٌذگاى آىاص آًجا کِ ػشهایِ ّای یک جاهؼِ 

 ًْادّا ّای ؿغلی تایذ تِ گًَِ ای تاؿذ کِ تَاًاییْا ٍ اػتؼذادّای افشاد سا ؿٌاػایی کٌذ ٍ تتَاًذ جایگاُ هتٌاػثی تِ افشاد آى جاهؼِ

اػتفادُ  .َلِ هذیشیت هٌاتغ اًؼاًی هی تاؿذاًجام چٌیي ػولی هؼتلضم تَجِ تِ هق تذّذ تا افشاد دس ًقؾ ؿغلی خَد هَفق تاؿٌذ ٍ

 دسػت ٍ ؿٌاخت اص تَاًایی ّای افشاد دس یک ًْاد کاسی هٌَط تِ داًؼتي ؿیَُ ّا ٍ داًؾ هذیشیتی اػت کِ تتَاًذ اص ایي هٌاتغ

. ایي تؼشیف کاسی داسای اكَل ٍ قَاًیٌی اػت کِ دس تـَد ی تؼشیفی دسػت اص کاس اسائِ. یؼٌی ٍقتاًؼاًی تیـتشی تْشُ ٍسی سا تثشد

آى تِ هذیشیت اػتفادُ اص هٌاتغ اًؼاًی اّویت هی دّذ ٍ اص داًـی اػتاًذاسد پیشٍی هی کٌذ کِ دس ایي داًؾ اػتاًذاسد افشاد اًؼاًی 

تشای پشٍسؽ ٍ تکاسگیشی ایي اػتؼذاد ٍ ، تَاًایی ٍ اػتؼذادّای آًْا ؿٌاػایی ؿَد ٍ تؼتشی یذ تِ دسػتی ٍ اكَلی فْویذُ ؿًَذتا

ٌذ تاصدُ تیـتشی داؿتِ تًَایی ّا ایجاد ؿَد تا ّن فضایی کاسی هغلَب تشای فؼالیت افشاد فشاّن ؿَد ٍ ّن ًْادّای کاسی تتَاً

 .افشاد هی تَاًذ اّویت داؿتِ تاؿذ. ایٌگًَِ یک ػاختاس هذیشیت اػتفادُ اص تَاًایی ّای تاؿٌذ

 مانیرفتار ساز  . 2.4

، افشاد دس جایگاُ ؿغلی هتٌاػة قشاس گشفتٌذ ؿیَُ کاسی ٍ تشًاهِ سیضی آى ػاصهاى اػت کِ هی تَاًذ ٍقتی تِ ؿیَُ هذیشیتی هغلَب

ی تایذ تا داًـی کِ تِ . سفتاس ػاصهاًػاختاس هٌاػة ػاصهاًی تْشُ تثشد افشاد سا هاّش ٍ تَاًا کٌذ ٍ ّوچٌیي اص تَاًایی ّای افشاد تا

، سفتاس ٍ ؿیَُ کاسی اػتاًذاسدی هؼشفی کٌذ کِ ى اّیوت هی دّذ تشًاهِ سیضی تـَد، تِ ًظام جاهؼِ ٍ ػاختاس ػاصهافشدصًذگی 

هَفقیت یک ًْاد کاسی اص سٍؽ ػولکشدى آى ًْاد ًـأت هی  .کیفیت صًذگی کاسی ایذُ آل تشػٌذ افشاد تا سػایت آى تتَاًٌذ تِ

. ػاختاس یک سفتاس ػاصهاًی یؼٌی هجوَػِ فْن ٍ ی سا دس اػاع ؿیَُ کاسی خَد داسدقَاًیٌگیشد ایٌکِ ًْاد چِ تشًاهِ سیضی ّا ٍ 

. یؼٌی هفاّیوی ًْاد ّا ٍ ػاصهاى سا استقا تذّذ داًؾ کاسی اػت کِ دس قالة یک تجشتِ یا دػتَسالؼول هی تَاًذ ؿیَُ کاس

، ؿغل تا خلَكیات افشاد، تؼشیف دسػت اص فؼالیت کاسی ، تغاتقَم اًؼاًی چَى ؿٌاخت هاّیت افشاداػتاًذاسد داؿتِ تاؿذ اص ػل

 .تاس ػاصهاًی ایذُ آل سا ؿکل تذّذؿیَُ استقا تاصدُ ًْادّا  ٍ هفاّیوی اص ایي دػتِ هی تَاًذ یک سف

اػاػٌاهِ اص . اگش هثٌای ایي اختیاس افشاد ٍ ػاصهاى قشاس گیشدچشا کِ اگش سفتاس ػاصهاًی دس قالة یک اػاػٌاهِ کاسی ًَؿتِ ؿَد ٍ دس 

، پغ ایي سفتاس داًذ ٍ تؼشیفی دسػت اص آًْا داسدایي هفاّین سٍاًـٌاختی کِ فشد ٍ ًْاد ٍ ًظام اجتواػی سا تِ ّن هشتثظ هی 

 ػاصهاًی هی تَاًذ ػاختاسی ایذُ آل داؿتِ تاؿذ ٍ ّوچٌیي هیتَاًذ سًٍذ فؼالیت کاسی فشد ٍ ػاصهاى سا استقا تذّذ.

 مذیریت دانش . 3.4

ػاصهاًی ایذُ آل ٍ ؿٌاػایی ػشهایِ ٍ هٌاتغ اًؼاًی ًیاصهٌذ یک هذیشیت کاهل ٍ تا داًؾ ٍ تجشتِ اػت کِ تتَاًذ ایي قاتلیت ّا  سفتاس

سا تا تخلق ٍ ؿیَُ کاسی خاف تِ سضایتوٌذی ػالی ؿغلی تشػاًذ یؼٌی تِ گًَِ ای کِ تاصدُ ًْادّای ؿغلی سا تِ ایذُ آل تشػاًذ 

ل َّؽ فشدی ٍ تخللی ٍ تجاسب اػت کِ تاػث هوتاص ؿذى آى ػاصهاى هی ؿَد ٍ اػضای خَد سا ٍ ایي هذیشیت داًؾ هحلَ

، هَفقیت دس هی ؿَد کِ ػالٍُ تش هَفقیت ؿغلی دس ٍضؼیت ؿغلی ٍ سٍحی هغلَب قشاس هی دّذ یؼٌی تِ گًَِ ای هذیشیت اجشا

تا تغییش دس ؿیَُ کاس ػاصهاى ّا ٍ  ْشُ هٌذ هی ؿًَذ .سًٍذ صًذگی افشاد ًیض حاكل ؿَد ٍ افشاد اص یک کیفیت صًذگی کاسی خَب ت
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، پغ تشخَسد تا ایي جاهؼِ کاس دس ایي ًْادّا ٍ استثاط تا افشاد ّن ًیاصهٌذ تغییش ذگی ٍ تغییش دس ػیؼتن فکشی افشادتغییش دس ؿیَُ صً

هَفق ؿذى تایذ ّن فشد ٍ ّن ًظام ّای دس ؿیَُ استثاط ػاصهاًی ٍ اجتواػی اػت یؼٌی تشای صًذگی کشدى ٍ فؼالیت هفیذ داؿتي ٍ 

. تایذ سؿذ ٍ پشٍسؽ استثاعی ٍ اجتواػی سا تشسػی کٌٌذ، ػاختاس ّای ٍ ّؼتی ؿٌاػاًِ ٍ اًؼاى ؿٌاػاًِ اجشایی تا ًگشؿی کاهل

 .هاًی ٍ هذیشیتی دس توام اتؼاد آىفکشی دادُ ؿًَذ ّن افشاد ٍ ّن ػاختاسّای ػاص

یک اػاع سٍاًـٌاػی  یشیتی تِ اداسُ کشدى ًْاد ّا تا ؿیَُ ای کِ دس آى هفاّین استثاعی اصهذیشیت داًؾ تا یک سٍیکشد ًَیي هذ

َُ کاس ًْادّای کاسی سا تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت هی کٌذ ٍ ّوچٌیي افشاد سا ّن تِ دسػتی هی ؿٌاػذ تِ افشاد دس ی، ؿتْشُ هی گیشد

، اسی هغلَتی تشای آًْا ایجاد کشدُذیشیت داًـی دس فضای کؿیَُ فؼالیت کاسی کوک هی کٌذ ٍ افشاد ّن چَى یک ػاختاس ه

شدى پغ افشاد فؼالیت کاسی سضایت تخـی داسًذ ٍ دس ًتیجِ سًٍذ کاسی آى ػاصهاى ّن استقا هی یاتذ دس ایي تثادل ٍ ّوؼَ ک

 .تؼشیف کاس تشای فشد ٍ ػاصهاى

 رسيذن به رضایتمنذی شغلی. 4.4 

ٍ ایي  فؼالیت هَسد ػالقِ اػت تشای یک فشد ٍ داؿتي ًیشٍّای اًؼاًی هَفق تشای یک ػاصهاىؿَد داؿتي  آًچِ تاػث هَفقیت هی

. اگش ٍ هغاتق تا تَاًایی ّای اٍ  تاؿذتثادل ٍ تَافق تیي فشد ٍ ًْاد صهاًی حاكل هی ؿَد کِ ؿغل ٍ فؼالیت کاسی هغاتق تا هیل فشد 

ظام اجتواػی ٍ ػاصهاًی تِ گًَِ ای تشای افشاد تؼتش ػاصی کشدُ تاؿذ کِ فشد هؼیاسّای دسػتی دس اًتخاب ؿغل خَد داؿتِ تاؿذ ٍ ً

ٍ چَى اص سٍی افشاد فؼالیت ّای کاسی خَد سا ؿیَُ هٌاػة ٍ ایذُ آل اًجام هی دٌّذ  .تَاًٌذ اًتخاتی دسػت داؿتِ تاؿٌذافشاد ت

. پغ ػاهل کاسی خَد سا ًیض تْثَد هی تخـٌذ ؿًَذ ٍ ّوچٌیي تاصدُ ػاصهاى ، تِ فؼالیت خَد ػالقوٌذ هیػالقِ ٍ آگاّی تَدُ

ّوچٌیي فشد ّن  .ًذگی کاسی ایذُ آل تِ افشاد تاؿذ، ػٌلشی اػاػی دس دادى یک کیفیت صایتوٌذی فشد اص ؿغل خَد هی تَاًذسض

دسػت ، تِ فشدی قاًًَوٌذ ٍ ؿْشًٍذی هی دّذتا تَدى دس یک هحیظ کاسی ایذُ آل کِ توام جَاًة صًذگی اجتواػی سا اّویت 

تا تیاى ًقؾ ایي ػَاهل دس ػاختاس ًْادّای ؿغلی  .ؿغلی تشای ػاصهاى ػضَی هَثش تاؿذتثذیل هی ؿَد کِ هی تَاًذ دس ایي ػیؼتن 

 :ؿًَذ ایي دٍ هفَْم تیاى هیدس اداهِ ذ کِ هی تَاى تِ تؼشیف دسػتی اص ؿغل ٍ کیفیت صًذگی کاسی ٍ ؿغلی سػی
 

 تعریف شغل  1.4.4 

ی . تایذ تؼشیف ٍ فْن فشد ٍ اص ؿغل تِ گًَِ ای تاؿذ کِ تِ اٍ دس سًٍذ صًذگیک کؼة دسآهذ ًیؼت ٍ ًثایذ تاؿذ ؿغل كشفا

، یک صًذگی ایذُ آل سا ّن تشای فشد تؼاصد ٍ اٍ سا دس حالت سٍاًی اػتاًذاسدی قشاس دّذ کوک کٌذ یؼٌی فؼالیت کاسی دسػت

اهیذ تاؿذ ٍ اًجام فؼالیت ّای کاسی اٍ اص سٍی اجثاس ٍ فقظ کؼة دسآهذ تاؿذ کِ دس یؼٌی تِ گًَِ ای ًثاؿذ کِ فشد ػشخَسدُ ٍ ًا 

. ًظام خَد ّن ًویتَاًذ هَفقیت کؼة کٌذ ایٌلَست ّشگض فشد کیفیت صًذگی کاسی خَتی ًخَاّذ داؿت ٍ ّوچٌیي دس فؼالیت

کاس هَسد ػالقِ خَد سا پیذا کٌٌذ ٍ تا اًتخاب  ّای اجتواػی ًْادّای کاسی تایذ تِ گًَِ ای تؼتش ػاصی کٌٌذ کِ افشاد تتَاًٌذ

پغ تشای ایٌکِ فشد اص لحاػ سٍاًـٌاػی دچاس ػشخَسدُ گی ٍ ًاکاهی دس  . ق ٍ ًْادّای هَفق ایجاد هی ؿًَذدسػت ؿغل افشاد خال

سا دس اًتخاب ؿغل  آل فؼالیت خَد ًـَد تایذ دس اًتخاب ؿغل هٌتاػة تا خلَكیات خَد اقذام ًوایذ ٍ گضیٌِ ّای اػتاًذاسد ٍ ایذُ

 .هالک قشاس دّذ
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 كيفيت زنذگی كاری ایذه آل 2.4.4

 ، پغ صًذگی کاسی دس ٍاقغ ّواٌّگی ٍ ّوؼَیی فؼالیتی کاسی تیاى ؿذ ٍ تؼشیف دسػت ؿغلٍقتی هفاّین هَثش دس فشآیٌذ صًذگ

. تذیْی اػت کِ اگش ایي جاهؼِ هی پشداصًذتیاى فشد دس ، یؼٌی ایي دٍ ػاهل دس هؼیش ّوؼَ تِ ؿغلی تا سًٍذ صًذگی فشد هی تاؿذ

ّوؼَیی ٍ تثادل تیي تیي ؿغل فشد ٍ صًذگی اٍ تِ ؿیَُ ای آگاّاًِ تاؿذ کِ هفاّین سٍاًـٌاختی ٍ ّؼتی ؿٌاػی سا تِ دسػتی 

تیاى ؿذ . الصم تِ رکش اػت کِ ّوچٌاًکِ ایذُ آل سا تشای فشد داؿتِ تاؿذ تؼشیف کٌذ هی تَاى اًتظاس داؿتي یک صًذگی کاسی

ػاختاسّای اجتواػی ٍ ّوچٌیي ػاختاس ّای ًْادّای ؿغلی ّن تایذ تِ ؿیَُ ای ایذُ آل کِ دس آى هثاًی سٍاًـٌاػی هَسد اّویت 

قشاس هی گیشد دس ایي فشآیٌذ اجتواػی هـاسکت ًوایٌذ چشا کِ ّذف یک ًظام اجتواػی ّن پشٍسؽ ٍ ػاخت افشاد تشای جاهؼِ هی 

دس اجتواع ، کِ اگش فشد یک کیفیت صًذگی کاسی هغلَتی داؿتِ تاؿذ تذیْی اػت کِ هؼِ تِ تْتشیي حالتچٌیي اداسُ جاتاؿذ ٍ ّو

 . ّن هی تَاًذ هفیذ تاؿذ

 بحث و نتيجه گيری. 5

تِ  آًچِ ًتیجِ ایجاد یک ػاختاس ػاصهاًی اػتاًذاسد دس یک ًْاد کاسی اػت ٍ آًچِ هَفقیت ٍ سضایتوٌذی ؿغلی سا تشای فشد

، چشا کِ اگش اتؼاد اًؼاًی ت دس ػاختاسّای تشًاهِ سیضی کاسی، تْشُ گشفتي اص ػلَم سٍاؿٌاػی ٍ جاهؼِ ؿٌاػی اػٍسدٍجَد هی آ

تِ دسػتی تؼشیف ؿَد ٍ فشد دسػت اػتؼذاد ٍ تَاًایی ّایؾ دس جاهؼِ ؿٌاختِ ؿَد ٍ تؼتشی ایذُ آل تَػظ ًظام ّای اجتواػی 

لَب  تشای اٍ ایجاد ؿَد . ّن افشاد جایگاُ دسػت خَد سا پیذا هی کٌٌذ ٍ فؼالیت تشای اًتخاب ؿغل ٍ ایجاد یک هحیظ کاسی هغ

کاسی خَد سا تا ػـق ٍ ػالقِ اًجام هی دٌّذ ٍ ّن ًْادّا ٍ ػاصهاى ّا تا داؿتي چٌیي ًیشٍّای اًؼاًی ػشآهذ هیتَاًٌذ دس اجشایی 

داؿتي ًْادّای کاسی هَفق ّن هیتَاًذ  .ًؼاًی هغلَب تثشًذسا اص هٌاتغ ا کشدى اّذاف خَد هَفق تش تاؿٌذ ٍ تاصدُ ایذُ آل خَد

هؼیشی سا تشای آیٌذُ آى جاهؼِ پی سیضی ًوایذ کِ ًؼل ّای تؼذی هحیغی هٌاػة تشای اًتخاب ٍ ؿٌاخت ؿغلی داؿتِ تاؿٌذ ٍ 

تاؿٌذ ٍ هحیظ ّا ٍ تذیْی اػت اگش افشاد ٍ ػاصهاى ّای هَفق دس یک جاهؼِ فؼالیت کٌٌذ تش ػایش سًٍذ جاهؼِ اثش تخؾ هی 

اػتؼذادّای جذیذ ؿٌاػایی هیـَد دس فؼالیت ّای اجتواػی ٍ ػاصهاًی اص ایي اػتؼذادّا اػتفادُ هی ؿَد کِ استفای کیفی صًذگی 

 .ؿَد دس هؼٌای کلی آى سا ؿاهل هی

خـی آى ًیض تٌْا ًیؼت ٍ اثش تپغ کیفیت صًذگی کاسی یا داؿتي ؿغل هتٌاػة تا سٍحیات ٍ اػتؼذاد ٍ تَاًایی ّا فقظ ٍاتؼتِ تِ فشد 

. تلکِ یک سًٍذ ػیؼتوی ٍ اجتواػی اػت کِ تایذ یک ّواٌّگی آگاّاًِ دسػاختاس  اجتواع ٍ فشٌّگ آى جاهؼِ تش سٍی فشد ًیؼت

جشیاى داؿتِ تاؿذ کِ تخَاّذ افشاد سا آگاُ کٌذ دس اًتخاب ؿغل خَد ٍ ّوچٌیي هحیظ ّای کاسی اػتاًذاسدی دس جاهؼِ تاؿذ تا 

ؿکل تگیشد ٍ ایي ٍ سًٍذ فؼالیت ًْادّای کاسی ّن تِ دسػتی اص داسًذ دس اختیاس داؿتِ تاؿٌذ چِ کِ افشاد تشای هَفقیت ؿغلی ًیآً

، ّن فشد سا تِ کیفیت صًذگی کاسی ایذُ هغلَب اسد ٍ ػاختاسّای ػاصهاًی ایذُ آلآگاُ ٍ ًظام اجتواػی اػتاًذ ّواٌّگی تیي فشد

 .ا ٍ ػاصهاى سا ّن استقا هی دّذدّهی سػاًذ ّن تاصدُ ًْا
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