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 Uncertainty of the environment and on the one hand the use of 
human power in transnational borders has led to an increase in 

attention to the dimensions of the damage of the system governing 

labor relations. The aim of the research is the pathology of labor 
relations in the work system using the three-pronged model in 

medical sciences hospitals in Tehran. The current research method 

is mixed (qualitative-quantitative) in terms of cross-sectional data 
collection and in terms of exploratory nature, the researchers 

collected data using purposeful sampling with 25 people in the 

qualitative phase, using semi-structured interviews. It was done with 

the human resources experts of Tehran Medical Sciences Hospitals, 
and in the quantitative stage, sampling was also done using G-Power 

specialized software using a simple random method of 175 people 

in the expert position. The tool of data collection in the qualitative 
stage was interview and in the quantitative part, questionnaire. 

Interpretive validity, theoretical validity, reliability and 

trustworthiness in the reliability of the qualitative phase were 

confirmed by the experts, and in the quantitative phase, the 
questions of the questionnaire with content validity, construct 

validity and reliability were confirmed by using combined, 

Cronbach and shared reliability in PLS software. Labor relations 
were obtained in three sections of behavioral, contextual and 

structural damages with 31 indicators. Quantitative analysis of 

factor loadings was significant at the confidence level of 0.99%, 
which indicated the confirmation of all identified injuries. It can be 

concluded that the behavioral, contextual and structural damages in 

the labor relations system in Tehran Medical Sciences Hospitals can 

minimize individual conflicts between managers and employees by 
using the identified indicators. 
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 شاخگی سه مدل از استفاده با کار روابط شناسی آسیب

 (تهران پزشکی علوم های دانشگاه: مطالعه مورد)

 1لعلی فاطمه
 تحقیقات، و علوم واحد دولتی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2فرد دانش اله کرم

 دآزا دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد دولتی، مدیریت گروه استاد،
 .)نویسنده مسئول( ایران تهران، اسالمی،

 
 4طیاران شهرزاد
 زادآ دانشگاه الکترونیک، واحد صنعتی، مدیریت گروه استادیار،
 .ایران تهران، اسالمی،

 
 دهیچک
 در انسانی نیروی از گیری بهره سویی از و محیطی اطمینان عدم

 نظام های آسیب ابعاد به توجه افزایش به منجر فراملی مرزهای
 شناسی آسیب پژوهش، از هدف. است شده کار روابط بر حاکم
 ستانبیمار در شاخگی سه مدل از استفاده با کاری نظام در کار روابط

 آمیخته حاضر پژوهش روش. میباشد تهران پزشکی علوم های
 ماهیت لحاظ از و مقطعی ها داده آوری جمع لحاظ به( کمی-کیفی)

 52 با دهدفمن گیری نمونه از استفاده با محققان که میباشد اکتشافی
 هاستفاد با که نمودند اقدام داده آوری جمع به کیفی مرحله در نفر
 های تانبیمارس انسانی منابع خبرگان با یافته ساختار نیمه مصاحبه از

 یزن گیری نمونه کمی مرحله در و گرفته انجام تهران پزشکی علوم
 روش از استفاده با G-Power تخصصی افزار نرم از گیری بهره با

 گرداوری ابزار. شد انجام کارشناس سمت در نفر 572 ساده تصادفی
 بوده پرسشنامه کمی، بخش در و مصاحبه کیفی، مرحله در ها داده

 در عتمادا قابلیت و اطمینان قابلیت تئوریکی، تفسیری، روایی. است
 همرحل در همچنین و رسید خبرگان تایید به کیفی مرحله پایایی
 اب پایایی و سازه روایی محتوا، روایی دارای پرسشنامه سواالت کمی

  PLS ارافز نرم در اشتراکی و کرونباخ ترکیبی، پایایی از استفاده
 ،رفتاری های آسیب بخش سه در کار روابط های آسیب.شدند تایید

 بارهای کمی تحلیل. آمد بدست شاخص 15 با ساختاری و ای زمینه
 تایید از نشان که بوده دار معنی درصد 9900 اطمینان سطح در عاملی
 که گرفت نتیجه میتوان. است بوده شده شناسایی های آسیب تمامی
 در کار روابط نظام در ساختاری و ای زمینه رفتاری، های آسیب

 های شاخص از گیری بهره با تهران پزشکی علوم های بیمارستان
 ندانکارم و مدیران بین ما فی فردی تعارضات میتواند شده شناسایی

 .برساند حداقل به را
 

 ساختاری،آسیب شناسی آسیب سازمانی، های آسیب: هاواژه کلید
 .اداری نظام رفتاری، های آسیب ای، زمینه های

 
 22/80/1381: افتیدر خیتار
 82/12/1381:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنDaneshfard@srbiau.ac.it 

_________________________________ 
1 Berdimuradovna 

 مقدمه
ها و فلسفه  وهیشدن، ش یاطالعات در بستر جهان یتوسعه فناور

 شده است که منجر یتیرفتار جمع یمنجر به دگرگون دیجد یزندگ
بحران  دیسهم سالمندان و تشد شیافزا، به کاهش نرخ زاد و ولد

. مهاجرت افراد در راستای افزایش شده است ی و کارروابط اجتماع
سطح دستمزد خود در قلمروهای فراملی موجب مختل شدن سیستم 
های روابط کار در سازمان ها شده است که از این روی برای 
نگهداشت منابع انسانی کارامد در سازمان ها، مدیران را به تنظیم 
 روابط کار صحیح و به دور از اختالفات جنسیتی و قومی تشویق

(. به عبارتی افزایش رقابت نیروهای کاری در بازار 5نموده است )
کار موجب تدبیر سازمان ها در ساختن الگویی جامع و آسیب 
شناسی شده در جهت بهبود روابط کار گردیده که از این روی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از زیر مجموعه های 

مات با کیفیت درمانی و تامین سازمان های دولتی با هدف ارائه خد
سالمت بیماران در صدد است تا با واکاوی روابط کار منابع انسانی 
در اختیار خود بتواند به سلسله انتظارات ذی نفعان و بیماران پاسخ 

ی برابر جهت کارکنان بتواند به شغل یفرصت ها جادیاداده و با 
ه حقوق ک ینحوبه  تیریکارکنان و مدکاری فی مابین روابط  میتنظ

شود، بپردازد. برای  نیحقه و منافع کارکنان سازمان و جامعه تام
شناسایی روابط کار میتوان به تعریفی که نخستین بار توسط دانلوپ 

 سیستمی دانست که ارائه شد، اشاره کرد، وی روابط کار را نگرش
قوانین تشکیل دهنده آن میباشند، اما  و ایدئولوژی محیط، بازیگران،

رچه به عصر کنونی نزدیک میشویم مجموعه عوامل و متغیرهای ه
اثرگذار جامع تر و وسیع تر شناخته شده که امروزه نظام روابط 
کار را سیستمی پویا متشکل از متغیرهای داخلی و خارجی قابل 

 اختاری،س ابعاد کار روابط نظام کنترل و غیر قابل کنترل دانسته اند.
 زیادی ایه استراتژی و تکنولوژیکی ابعاد گی،فرهن ابعاد نهادی، ابعاد

(. به عبارتی دیگر میتوان 55) دارد نقش آن بروز و گیری شکل در
 وابطر تنظیم چگونگی پرداخت که به کار روابط از به تعریفی

 ورود زمان از که مدیریت و کارکنان روابط یا کارفرما و کارگر
نمود که  اشاره شدن جدا از پس بعضاً و شدن جدا تا سازمان به افراد

 مدیریت یا انسانی منابع نظام مجموعه زیر کار روابط روی این از
در  (.1)نمود  قلمداد میتوان کار روابط مجموعه زیر انسانی منابع

از همه  یادیتوجه ز ،موضوع روابط کار هماهنگعصر فراصنعتی 
و اهمیت فرآیند روابط کار زمانی  به خود جلب کرده است را اقشار

فشار  شده و دیجد تیوضع کیکه اقتصاد وارد  مهم تلقی میشود
در ه ک ی رادیجدانسانی  یروهایباال، ن سرعتتوسعه با  نیتحول آفر

و  دهیدهد و مشکالت در هم تن یم رییتغ قرار دارند،رشد  ریمس
 یها ادو تض گرفتههم قرار  یرو هیاشتغال اول ستمیانباشته شده در س

و  یساز نهیبا بههویدا میشود که  در سازمان هیپنهان کار و سرما
یجاد ا توسعه و تحول روابط کاری نظام ساختار اقتصاد ،مستمر لیتعد

نابهنجار  طیمح شده و ضرورت شکل گیری تاب آوری سازمانی در
سازمان در هماهنگ  یروابط کار جادمطرح میشود که سبب ساز ای

 (. 4) خواهد شدها 
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  و همکاران                 لعلی فاطمه  413

 5495 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

علی رغم وجود اسناد باالدستی همچون ماده واحده بیست و یک و  
یکصد و ده قانون اساسی در حوزه تامین اجتماعی، سیاست های کلی 
نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصالح نظام اداری 
در خصوص برقراری روابط کار حسنه فی مابین مستخدم و کارفرما 

م توجهی به اهمیت روابط کار در سازمان ها بوده )دولت( شاهد ک
به عنوان نهاد تهران  یعلوم پزشک یها مارستانیبایم. از این روی، 

خدمتگزار در امر درمان نیازمند آسیب شناسی روابط کار و پر 
کردن شکاف های پژوهشی در ارتقای روابط و عملکرد مستخدمین 

 یها مارستانیبنفعان  خود را دارند که وجود انتظارات متضاد ذی
و نیاز به غنی نمودن روابط حسنه در بستر تهران  یعلوم پزشک

دانشگاه های علوم پزشکی این ضرورت، وجود دارد که به مسئله 
اصلی پژوهش، تحت پرسش، آسیب های رفتاری، ساختاری و زمینه 

کدام است؟ تهران  یعلوم پزشک یها مارستانیبای روابط کار در 
  شود.پاسخ داده 

 
 مبانی نظری پژوهش

تجارت بین المللی و لیزینگ کارکنان در جوامع، نیاز به شناسایی 
ابعاد اجتماعی جهت حفظ منابع انسانی تحت پوشش را دو چندان 

و  نینظام روابط کار عبارت است از مجموعه قوان(.  2نموده است )
ته سدو دبه و مقررات  نیقوان نیحاکم بر روابط کار که ا یمقررات

روابط را مشخص  یمحتوا ای تیفیکه ک ینیقوان شود؛یم میتقس
ا مورد نظر ر یتحقق محتوا یکه روش ها و چگونگ ینیقوان کند،یم
 ندیآگونه مطرح کرد که فر نیتوان ا یم گرید انی. به بکندیم نییتع

و  یاقتصاد ،یاسیس طیهماهنگ در چارچوب شرا ماتیتصم
در جهت  تیریروابط کارگران و مد میبه منظور تنظ یاجتماع

 انتویروابط کار را م یانیبه بد. باشیم نیحقوق حقه طرف تیرعا
اده و استف یناگوار کار طیمصمون ماندن کارکنان در در برابر شرا

 یروابط کار قابل تسر استیس کیبه عنوان  یشغل یاز فرصت ها
. با بروز اعتصابات گسترده و فراهم بودن 5ددر سازمان عنوان کر

امکان چانه زنی کارکنان از وضعیت کاری نیاز به تدوین و آسیب 
 توانیمشناسی الگویی در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح میشود که 

وابط به ر کارکنان یستگیو شا یکار یندهایمجدد فرآ یبا سازمانده
جانبه جایگاه کنونی و کار تا حدودی پاسخ منطقی داد. بررسی همه 

در  یاسناد نقطه مطلوب در آینده روابط کار و همچنین مطالعات
محققین با بررسی ابعاد موضوع که  از آن داردپژوهش نشان حوزه 

دانشگاه علوم روابط کار در فوق الذکر نیاز به ضرورت تحقیق 
 بیش از گذشته احساس میشود. پزشکی

 
 یشناس بیآس یها مدل

ل عامتمنظور  هها، ب آوری داده فرایندی نظامند از جمعشناسی  آسیب
ها است.  ها و محدودیت ت، چالشعضالش در راستای حل مخاثرب

در روند  نشناسی یافتن رکود یا بحرا هدف از آسیببه عبارتی 
 کهها و همچنین ایجاد چارجوبی است  ها، فعالیته طبیعی پدید

شناسی  آسیب. ایجاد کند تالش ها انگیزهبتواند برای افزایش 

_________________________________ 
1 O’brien,2020 

تشخیص مسئله و کانون علمی آن جهت تعیین اقدامات الزم به 
منظور بهینه سازی پدیده مورد نظر، امری اساسی و پایه ای است 

و  یافته سازمان ینگرش ازمندین یشناس بیآس(. به دیگر سخن 6)
و نوع  تیماه صیتشخ ،است و هدف از آن ندیمنظم به کل فرا

 یبه حل دارد. پس در گام ها ازیت که بروز نموده و ناس یمسئله ا
 ییهاریبه شناخت متغ دیبا ،یسازمان یشناس بیجستجو در آس هیاول

 صیکه جهت تشخ دیبوده اند، اهتمام ورز بیکه کانون و منشاء آس
و  ندیسازمان که در فرآ یداخل یدر بخش ها توانیشکننده م ریمتغ

  (.7) رفتارها مشهود است، استناد نمود
 بیآس کردیروابط کار با رو تیوضع یپژوهش حاضر به بررس

 .تهران انجام شده است در بستر دانشگاه های علوم پزشکی یشناس
با  یمنابع انسان یدر اثربخش اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی هیرو

در فقدان  یعامل تواندیمحدود م مکاناتداشتن ا اریاخت فرض در
 ، شکلبیماران در حوزه سالمت و کارمندان یازهایبه ن ییپاسخگو

 یتضاد در منافع و منجر شدن به کاهش بهره ور هیروح یریگ
وابط ی ررو شیپپاسخگویی به موضوعات  در یباشد. ناتوان یسازمان

میتواند سبب زیان های هنگفتی به دانشگاه های علوم پزشکی  کار
 یمولتی سازمان های د جهت مرتفع ساختن مشکالتگردد. از این 

 یه هاگلوگا ییمبادرت به شناسادانشگاه های علوم پزشکی  ستیبا
مه برنا ،یرهبر شده ابالغ یکل یها استیس مبتنی بر روابط کار

اهتمام  یاجتماع نیتام یو برنامه راهبرد ینظام ادار اصالحجامع 
به استقرار نظام  بایداقدامات  یکارامدتوفیق در و جهت  ورزید

 بیجهت آس یرو ینبد .دندر روابط کار بپرداز یمحور ندیفرآ
 بیدر آس جیرا یاز مدل ها توانیم دانشگاه های علوم پزشکی یشناس
ز یکی ااشاره نمود.  لیذ یبه مدل ها توانیبهره گرفت که م یشناس
. 5 ،ی.اهداف سازمان5هفت بعد؛ شامل  بوده که  زبوردیوا ها مدل

 سمی. مکان6 ت،یریو مد یهبر. ر2. ارتباطات، 4. پاداش، 1ساختار، 
 یانسان هیمدل توسعه سرمایا  باشدیم طی. تعامل با مح7 د،یمف یها
، 8قابل مطرح شدن است ) در شناسایی آسیب ها سونیمدل هار و
که  باشدیم یمدل سه شاخگ ،یشناس بیآس یمدل ها گریاز د(. 05

در سه دسته  توانیرا م تیریسازمان و مد یها دهیمدل پد نیدر ا
مود. ن لیو تحل هیو تجز یبررس ،یا نهیو زم یساختار ،یعوامل رفتار

آن است که ارتباط عوامل  یمدل به سه شاخگ نیا یعلت نام گذار
 هدیپد چیکه ه باشدیم یبه گونه ا یا نهیو زم یرفتار ،یساختار

 رد؛یسه شاخه قرار گ نیخارج از تعامل ا تواندینم یسازمان دادیرو
وده رابطه تنگاتنگ ب کیسه شاخه  نیا نیرابطه ب گریرت دبه عبا

پژوهش حاضر بر اساس مدل (. 59) رندیناپذ ییو در عمل از هم جدا
انجام گرفته است، شاخه ساختاری: شاخه  یخگسه شا لیتحل

ساختاری در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و 
غیرانسانی سازمان میباشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم 
پیوسته و چارچوب فیزیکی و مادی سازمان را میسازند. شاخه محتوا 

ا به کارکرده جهیا رفتار: در شناخت آسیب های رفتاری، کانون تو
و عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که 
کارکردهای سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت 

2 Kolelu et al,2022 
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طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها به قدری صدمه میزنند که 
در سازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به طور کلی از رشد سالم 

ل عوام هیمنظور از عوامل رفتاری، کل گریعبارت د بهباز میدارند. 
اخه . شدهدیم لیکه محتوای سازمان را تشک یانسان روییمربوط به ن

یا محیط: همه عواملی که موجبات برقراری،  یعوامل زمینه ا ای
 یتنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سیستم ها

 ،ینامیده میشوند. بعبارت طمحی ایاصلی تر را فراهم می آورند، زمینه 
آسیب های زمینه ای یا محیطی آسیب هایی هستند که رابطه و 
تعامل مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی، واکنش به موقع و 
درست سازمان را با سیستم های همجوار محیطی اش برهم زده و در 

 طیشراو  طیاند که شامل مح یعوامل ای ندیبحران نما جادیاین رابطه ا
 (.55)اند  یو ساختار یساز عوامل رفتار نهیاست که زم یرونیب

 پیشینه پژوهش 
با هدف  یمتفاوت یپژوهش ها یشناس بیبا توجه به ضرورت آس

مترتب بر روابط کار در داخل و  یها بیعارضه و آس ییشناسا
خارج کشور صورت گرفته است که به چند نمونه از آنها که 

و  ی. منورگرددیم هحاضر هستند، اشارهمراستا با موضوع پژوهش 
و  مسیبرالیدر نسبت نول یشیبازاند"با عنوان  یدر مقاله ا یصریق

بررسی کردند که ، "رانیدر ا یمسائل برآمده از روابط کار شرکت
 یحداکثر بر برون رفت یمبن سمیبرالیبر استثمار، از نول یمبتن بطروا

آن با بازار  ینیگزیو اجرا و جا یگذار استیس یدولت از صحنه ها
گر فاصله گرفت در روابط کار حاکم بر مناسبات  میآزاد خود تنظ

در و دولت، عنصر بازار آزاد نقش دارد.  یکار شرکت یروهاین انیم
 تیماه"با عنوان ی و مجتهد ریبش یعبادتحقیی دیگر که توسط 

 یلیبا روش تحلآنها  انجام شده است، "سنوات در روابط کار یحقوق
رف از ط ،یقرارداد کار انیکردند که سنوات در پا انیب یفیصو تو

شود که پرداخت حق سنوات را به  یکارفرما به کارگر پرداخت م
ردبار بیا در پژوهشی دیگری که توسط عنوان روابط کار دانسته اند. 

 دیکبا تا یروابط کار/صنعت یایمدل پو یطراح" نوانو همکاران با ع
 وضوعم نیبد صورت پذیرفت،  یتوسعه ا تیبا ماه "ستهیبر کار شا

و روابط خصمانه  یصلح و آرامش، کاهش ناآرام نیپرداختند که تام
ار از ک یریبا بهره گ نیطرف یبه حقوق واقع یابیدست تیو در نها

 الحاص ،ییاعتماد در روابط کارگر و کارفرما جیترو یعنی ستهیشا
توان  یم یو جمع یکسب منافع و گسترش روابط اجتماع یتالش برا

روابط "فر با عنوان  یاسمی یا در مقاله ای که .افتیبدان دست 
انجام داد وی   "در قانون کار قیکارفرما و کارگر پس از رفع تعل

 یم قفقرارداد کار را متو یبه طور موقت قیتعل استدالل نمود که
است و در صورت  یکاریب ومتفاوت از اخراج  قیتعل نیکه ا دینما

یا دهد.  یروابط کار شکل خود را از دست م ،یل قرارداد کارانحال
انجام  "روابط کار "تحت عنوان  دیویددر پژوهشی که توسط 

 یتجار طیکه روابط کار در مح افتیمفهوم دست  نیگرفت، به ا
کارگران و  یبرا یشغل مساعد جادیاست که سبب ا یاتیمدرن ح

 یکارگر یها هیاتحاد نیحفظ رفاه و منافع کارکنان شده و هم چن
 یرو نیاز ا هکارکنان دارند ک یازهایبه ن یدگیدر رس ینقش اساس

 راندیبوجیا در مقاله ای که باشد.  یم ازیمناسب ن یبه روابط کار
ان بیان کرد، عنو "ناشناخته روابط کار نپال  یها یژگیو" با عنوان

شود یم منعقدکارفرما و کارگر  نیکه ب یکه قرارداد رواننمود 
افع که با وجود منیگیرد صورت م یتبادل اجتماع هیاز نظر یانتظارات

گردد روابط کار یگروه احزاب و فشار سبب م لیمتضاد، اما تشک
 دریشکل گ یکارگر یها هیکار و اتحاد یبر اساس چارچوب قانون

 از تیحما یچارچوب قانون یبرا یها بستر هیدر اتحاد تیکه عضو
در  یو حل و فصل اختالفات جمع یجمع یکار و چانه زن یروین

در د. شو جادیو دولت ا هیاتحاد ریتحت تأث یاقتصاد یسطح بنگاه ها
آن  راتیصنعت چهارم و تاث"رسول کورت با عنوان مقاله ای که 

 راتییتغ انجام داد، بررسی نمود که  "و روابط کار یبر روابط صنعت
 یکاریسبب ب کیربات دیو تول ونیاتوماس ریاشتغال نظ یساختار

کار  یرویرا بر روابط ن یدیکه مشکالت جد دهیگرد یکیتکنولوژ
اطالعات و روند  یکارکنان با فناور یوارد نموده که با آشنا ساز

 یرویخالء را پر نمود و ن کیالکترون یندهایو فرآ یساز تالیجید
  مبدل ساخت. یکار ماهر و حرفه ا یرویماهر را به ن ریکار غ

روابط کار در سازمان  نهیکه در زم یچالش ها و مشکالتبا توجه به 
ی که زیر مجموعه آن در حوزه سالمت بیمارستان های دولت یها

 ییاشناس یکوشش در راستا رد،وجود دا علوم پزشکی تهران میباشد،
در سازمان مورد مطالعه  یا نهیو زم یساختار ،یرفتار یها بیآس
نجام شد که پژوهش حاضر تهران( ا یعلوم پزشک یها مارستانی)ب
 آن صورت گرفته است. یجهت احصاء مولفه ها زین

 
 ها مواد و روش

 -یفی)ک ختهیو روش آم یپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربرد
 محتوا )مضمون( و در فاز لیتحل یفیدر مرحله ک ی( که استراتژیکم
پژوهش در مرحله  ی. جامعه آمارباشدی)پرسشنامه( م یشیمایپ یکم
 شیبوده که ب یمنابع انسان رانینفر از خبرگان و مد 52شامل  یفیک

 یدکتر یلیمربوطه با مدرک تحص زهدر حو یسال سابقه کار 59از 
انتخاب شدند تا  گلوله برفی یریرا داشته که با روش نمونه گ

 یداده ها نی. جهت تدودندیرس یبه اشباع نظر قیپژوهشگران تحق
 موضوع و اتیادب یبررس قیه طرب افتهیساختار  مهیاز مصاحبه ن
س پ برده شد.  یپو آشکار خبرگان  یبه دانش ضمن یاسناد باالدست

از پاالیش و دسته بندی آسیب ها و سنجش روایی محتوایی و صوری 
با  یدر بخش کم یجامعه آماربه مولفه های اصلی دست یافت. 

نفر به  572که  باشدیم G-power یاستفاده از نرم افزار تخصص
 یو اعتبار کدها ییروا یجهت بررس. عنوان نمونه انتخاب شدند

به خبرگان برگردانده شد و نظرات آنها در  دهامستخرجه، ک
 پژوهش اعمال شد. 
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 G-Powerنرم افزار  یخروج. 5شکل

 یافته ها
 یمطابق با شکل در سطح خطا دهدینرم افزار نشان م یانچه خروج

مورد  572پژوهش  یدرصد، نمونه آمار 00و توان آزمون  5/9
روش  قیاز طر قیتحق یداده ها یبرآورد شده است. جهت جمع آور

و  رانیمد قیتحق یساده انجام گرفت که جامعه آمار یتصادف
علوم  یها مارستانیسال ب 59 یباال یکارشناسان خبره با سابقه کار

 نهیهمچون در دسترس نبودن، هز یلیکه به دال باشدیتهران م یپزشک
از جامعه و محدود بودن زمان  یو سرشمار یجمع آور یباال

 نمونه کرده اند. یآور اقدام به جمع نیداده ها، محقق یگردآور
ند کـه دانتخـاب شـ یکنندگان پژوهـش از افـراد مشـارکت

در  روابط کار و مدیریت منابع انسانی نـهیدر زم یجامعـ طالعاتا
 ـنیرا در ا یمعتبـر یهـا و داده داشتند بیمارستان های علوم پزشکی

تـا زمانـی فراینـد  ادند.قـرار د ان پژوهشـگر ـاریدر اخت نـهیزم
ه کادامـه یافـت  (گیـری نمونه)کنندگان  مصاحبـه بـا مشـارکت

ای  بـه مرحلـه اطالعات گردآوری شده به اشباع رسید. اشباع نظری
شـده  بـه مرحلـه تکـرار  گردآوری طالعاتگفتـه میشـود کـه ا

ابزار  . یابنـد هـا بـه انـدازه کافـی انسـجام می میرسـند و مقوله
ا محتو ییروا هداده ها مصاحبه با خبرگان پژوهش بوده ک یگردآور

 یبیترک کرونباخ و ،یاشتراک ییایشد و پا دییو سازه توسط خبرگان تا
 دییو تا لیمورد تحل Pls یآن توسط نرم افزار معادالت ساختار

 .دیگرد
 
 یفیبخش ک یها افتهی

 انجام گرفته یفیک یمحتوا لیتحل کردیانجام شده با رو پژوهش
 ردیپذیصورت م یزمان ،ییاستقرا وهیبه ش یفیک یمحتوا لیاست. تحل

در  یوجود ندارد و محقق سع دهیدر مورد پد یکه اطالعات کاف
و  قیتحق یها افتهی نیب یالزم و ارتباط بخش یا نهیدانش زم حادیا

ساختار متن مورد مطالعه را دارد که در  رامونیمدل پ جادیا ییاز سو
داده ها  لیتحل ندیکدها و مقوالت در در فرآ زینوع از پژوهش ن نیا

کدها از داده ها استخراج  ایمقوالت و  یو به عبارت شوندیم فیتعر
(. کد های احصا شده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق 55) گردندیم

 دانشگاه علوم پزشکی تهراناجرایی  ننفر از خبرگا 52در اختیار 
 یـیمنظـور از رواژوهش انجام شد که روایی پ قرار گرفت.

، پژوهشـگر ـدگاهیاز د هـا افتهیبـودن  ـقیاز دق نـانیپژوهـش، اطم
در ایـن و خوانندگان گزارش پژوهش است.  کنندگان مشـارکت

 هـای افـراد در زمینـه سیاسـت مقالـه، بـرای دسـتیابی بـه تجربه
 بیمارستان های علوم پزشکیشناسـی ایـن فراینـد در  پژوهی و آسیب

هـای موردنظـر از افرادی انتخاب شـدند کـه از نظر  ، نمونهتهران
روابط کار جایگاه سـازمانی خـود و قرارگیـری در سـاختارهای 

، سـالها بـا ایـن فراینـد در بیمارستان های علوم پزشکی تهران
ایی که . در این مراحل کدها انباشته شده تا جاند سـروکار داشـته

داده ها به تکرار رسیدند و این محققان به اشباع نظری رسیده و و 
 فرآیند مصاحبه پایان یافت.

 
 
 

 آسیب های زمینه ای، رفتاری و ساختاری مبتنی بر مدل سه شاخگی. 5جدول

ب های زمینه ای
آسی

 )کارفرما( در محیط سیاسی و قانونیعدم ارتباط صحیح کارمند )مستخدم( با دولت  
 عدم توانمند سازی کارکنان )مستخدمین(

 عدم توجه به انتظارات کارمندان در پی توجه به مشروعیت سازمان
 نپرداختن به ماموریت سازمانی

 مطرح بودن اولویت های متفاوت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مدیران و کارمندان در حوزه روابط کار
 فقدان مبادله و تبادل سازمانی در حوزه روابط کار

 حاکم بودن محیط سیاسی در تامین خواسته کارمندان و ذی نفعان سازمانی
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 عدم شناخت کارکنان )مستخدمین( نسبت به استانداردهای کار
 فقدان دانش و آگاهی کارکنان از ابعاد متفاوت روابط کار

 نیازهای متفاوت فردیتورم نیروی کار و عدم توجه به 
ب های رفتاری

آسی
 

 سیستم های ناکارامد در اجرای روابط کار در سازمان
 عدم توانایی در مدیریت تغییر ناشی از اجرای روابط کار سازمانی

 عدم تعهد و پای بندی مدیران و کارمندان با قوانین سازمانی
 شفاف نبودن آسایش اجتماعی

 نگهداشت کارمندان سازمانوجود بیگانه مداری در 
 بی انگیزگی کارکنان به دلیل شرایط سخت

 بی اخالقی های مدیریت در روابط کار
 عدم آگاهی مدیران و کارفرما )دولت( از آسیب های متفاوت روانی و اجتماعی

 تاثیر پذیری کارکنان )مستخدمین( از وجود قوانین خشک و فرسایشی در اجرای دستورات سازمان
 عدم همسازی سازی با تغییرات در بخش روابط کار

ب های ساختاری
آسی

 

 عدم تناسب هزینه با حقوق افراد
 سیستم روابط کار نادرست

 ارتباطات ناکافی میان الیه های مختلف سازمانی
 عدم حمایت فرهنگ سازمانی از روابط کار

 روابط کارمقاومت مدیران و کارفرما )دولت( در برابر ویژگی های 
 عدم انعطاف دستورالعمل ها و رویه های ابعاد روابط کار نسبت به مسائل جدید

 ساختار اداری متمرکز در حوزه روابط کار
 طوالنی بودن فرآیند درخواست ها حوزه روابط کار

 دیجیتالی سازی فرآیندهای روابط کار
 وجود قراردادهای پیمانکاری و موقت در سازمان
 شفاف نبودن مسئولیت و شرح وظایف مستخدمین

یافته های حاصل از پژوهش نشان از آن دارد که آسیب های شناسایی 
شده بیشتر بر ناشی از آسیب های ساختاری در دانشگاه های علوم 

 پزشکی میباشد.
 

 یافته های بخش کمی

در بخش کمی به بررسی ویژگی های خبرگان اجرایی که به سواالت 
پرسشنامه پاسخ دادند، که افرادی بودند با ترکیب جنسیتی زن و 
مرد، با تحصیالت، کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری و دانش 

سال،  59سال تا  52آموخته دکتری و به لحاظ سابقه کاری بیش از 
سال که در  19سال و بیش از 19سال تا  56سال،  52سال تا  55

 ( اطالعات جمعیت شناختی آمده است. 4(، )1(، )5جدول شماره )
 جنسیت. 5جدول

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2899 2899 2899 595 مرد

 59999 4599 4599 74 زن

Total 572 59999 59999  

 . تحصیالت1جدول

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5797 5797 5797 15 ارشد کارشناسی
 4097 1599 1599 26 دکتری دانشجوی

 59999 2991 2991 88 دکتری آموخته دانش

Total 572 59999 59999  
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 . تجربه4جدول

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 5599 5599 5599 18 سال20 الی سال15

 2899 1699 1699 64 سال25 الی سال21

 8899 1999 1999 25 سال30 الی سال26

 59999 5599 5599 55 سال31 از بیش

Total 572 59999 59999  

 %45آقایان و  %28همانگونه که در جداول فوق مشاهده میگردد، 
با مدرک %5797خانم ها نمونه آماری پژوهش را تشکیل میدهند، 

دانش  %2991دانشجوی دکتری و  %15تحصیلی کارشناسی ارشد، 
دهنده، سابقه  از جمعیت افراد پاسخ %55آموخته دکتری میباشند. 

با  %19سال، 52الی  55با تجربه کاری  %16سال، 59الی  52کاری 
سال  15با سابقه کاری بیش از  %55سال و 19الی  56سابقه کاری 

میباشند. همانگونه که مشاهده میشود فراوانی در جنسیت آقایان با 
نفر، در تحصیالت، دانش آموخته دکتری با فراوانی  595تعداد 

 سال میباشد.52الی 55راوانی تجربه کاری بین نفر و ف88
 

 داده ها لیو تحل هیتجز
تدا اب یمعادالت ساختار یبر مدلساز یآزمون مبتن کردیرو براساس
 . براساسمیپردازیپژوهش م یانعکاس یریمدل اندازه گ یبه بررس

 ییایپا زانیم یامکان بررس یریمدل اندازه گ PLS تمیالگور
گرا  و وا ییسازه )روا ییکرونباخ( و روا یو الفا یاشتراک ،یبی)ترک
 لیلتح یابیارز نی. همچنکندیم ریپذ مکانرا ا قیهمگرا( تحق ییروا
جنس بودن سواالت هر  کیپژوهش که نشان دهنده  یدیتائ یعامل
 یها افتهی.(515د )کنیفراهم م زیرا ن باشدیبه صورت مجزا م ریمتغ

 نیماب یباال ف ینشان از همبستگ تحلیل مسیرحاصل از شکل 
و  یرفتار ،یا نهیها در حوزه زم بیشده و آس ییشناسا یرهایمتغ

 باشندیم( 06/5-خارج از محدوده )+ بیدارد که همه ضرا یساختار
 .باشند یدار م یهمه آنها معن نیو بنابرا

ی و رسپاسیمدل م هیبه تجز یمدل سه شاخگ بیاساس مدل آس بر
 روابط کار را ،یرسپاسیدر مدل نظام روابط کار م .میپردازیم (545)

برون داد  ند،یهمچون درون داد، فرآ یدانسته که عوامل یستمیدر س
. در بخش درون دادها؛ شامل ارزشها، قدرت باشدیم ییدادها شیو پ
به  ندیاست. در بخش فرآ التیو مقررات و تسه نیمنابع قوان ا،ه

روابط  میکار، تنظ یروابط فرد میکار، تنظ یو مقررات عموم میتنظ
 ،یریگ میمشارکت کارگران در امر تصم یکار، چگونگ یجمع

تعهدات متقابل، آموزش  تیرعا ا،ینظام مطلوب مزد و مزا یطراح
. در شودیپرداخته م یینها حلراه  کیبه عنوان  یو روابط انسان

 نیکارگران و کارفرما و تام نیحسن روابط ب جادیبخش ستانده به ا
 یصحبت به عمل م طیکه از مح یاست. هنگام نیقوق حق طرفح
 یدرون سازمان طیکه مح باشدیم یدرون و برون سازمان طیمح د،یآ

 یژگیکار، و یروین یها یژگیموسسه، و اتیبه اندازه و حجم عمل
_________________________________ 

1 Henseler et al,2014 

نوع محصول و خدمت و  ،یو ساختار زبان یمشاغل تکنولوژ یها
عوامل برون  گرید یو از سو باشدیم یعوامل درون سازمان ریسا

ون قان ،یقانون مدن ،ی)قانون اساس یاسیس طیموثر را به شرا یسازمان
ل تشک ه،یقوه مجر ماتیمرتبط مصوبات و تصم نیقوان ریکار، سا

ظام )ن یاقتصاد طی(، شرایاسیس یررسمیغ یها یژگیو ،یکارگر یها
ار ک یروین ت،یکشور، ساختار و رشد جمع یساخت صنعت ،یاقتصاد

بازار  یعرضه و تقاضا ،یزندگ نهیهز ،یسطح زندگ ،یو محل یمل
ساختار  ،یو ارزش ی)نظام اعتقاد یو فرهنگ یاجتماع طیکار(، شرا

 طی)مح کیاکولوژ طیهنجارها و عادات و رسوم( و شرا ،یاجتماع
مدل فوق را بر  توانیم. داندیو آب و هوا( م یعیمنابع طب ،یکیزیف

 نیچون حسن روابط ب یرفتار یها بیبه آس یاساس مدل سه شاخگ
 ،یساختار اجتماع ،یو ارزش یکارمند و کارفرما، نظام اعتقاد

 بی. آسداندیم یهنجارها، عادات و رسوم، ارزش ها و روابط انسان
کار، ساختار و رشد  یروین یها یژگیبه و توانیم یا نهیزم یها

 میبازار کار، تنظ یعرضه و تقاضا ،یو محل یکار مل یروین ت،یجمع
 انتویتعهدات متقابل م تیرعا ،یروابط جمع میتنط ،یروابط فرد

و  نیبه منابع قوان توانیم یساختار بیدر باب آس نیذکر نمود. همچن
 ماتیو مصوبات تصم نیقوان ،ینقانون مد ،یمقررات، قانون اساس

 یرسم ریو سازمان غ یکیزیف طیکشور، مح یساخت صنعت ه،یمجر
است، که  دهیمطرح گرد (54) که توسط گریاشاره نمود. در مدل د

 انیکارمند و کارفرما ب نیرا در روابط ب یعاطف ریمدل متغ نیدر ا
 .داندیم یانسان یروین تموثر در جذب و نگهداش یداشته که عامل

)کارفرما( در  ریکه مد پردازدیم نگونهیمدل به روابط کار ا نیا
 ن،یکه صورت تحس شودیمتوسل م ییها وهیخود به ش تیریمد

 یگرانن د،یتهد ،ینیترس، شفقت، غرور، اعتماد، خوش ب ،یسپاسگزار
ار ب نیشتریب تیری. مدکندیفرد را مواجه م ندیو رنج در طول فرآ

 هیاول یریرپذیگذاشته و تأث یرگذار حول مذاکرات قرارداد جمعیتأث
ه ب یطیشرا نیخواهد رفت. در چن نیبا گذشت زمان از ب جیبه تدر
 یگفتمان ک،یدو سنت  قیاز طر ،یاساس یطرح عاطف کیعنوان 
در معرض خطر بودن و سنت اجتناب از  یعنیزبان خطر،  یمعمول

که تحت  یگفتمان عاطف وو د کندیرا القا م دیترس، ترس و ام
متالطم  طیمح کی فیدر معرض خطر بودن در هنگام تعر میپارادا

 ،دهدیرا نشان م یشتریب یعاطف لیشده است، تحل جادیو خصمانه ا
ز ا شتریب یبه طور قابل توجه یخطر احتمال کیکه در مواجهه با 

 میخطر است. گفتمان به کار گرفته شده تحت پارادا کیمواجهه با 

2 Alastuey & Laborda,2021 
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 با نیو همچن دهدیرا ارائه م یکمتر یبار عاطف سک،یاز ر ناباجت
ما  یعاطف یها ییایپو نیا لی. تحلشودیم انیب میتقرمسیغ ینامگذار

. پژوهش نشان دهدیقرار م زیو مخاطره آم یانعکاس یرا در جامعه ا
سازمان متناسب با  یدئولوژیادغام واضح ا نیاز آن دارد که همچن

 یمنابع انسان تیریمد یآن برا شنهاداتیو پ دیجد تیریگفتمان مد
در  یکه قابل ذکر است که استقرار عاطف سازدیم سریراه را م

جذب و نگهداشت باعث ورود  ندیدر فرآ تواندیم رییتغ یها تیموقع
کارگر و کارفرما شده که با بهبود  نیماب یعوامل در روابط کار ف

ست به شکل در انگفتم لیروابط کار بر اساس تحل توانیمذاکره م
 مثبت از دگاهیو د یهمچون روابط عاطف ییرهایو متغ ردیشکل گ

مدل فوق  توانی. مشودیعوامل بهبود روابط کار در سازمان اطالق م
چون حسن  یرفتار یها بیبه آس یرا بر اساس مدل سه شاخگ

عادات  ،یکارمند و کارفرما، نظام گفتمان، ساختار اجتماع نیروابط ب
 توانیم یا نهیزم یها بی. آسداندیم یو رسوم وارد در روابط انسان

 یمعروابط ج میتنط ،یروابط فرد میکار، تنظ یروین یها یژگیبه و
ع به مناب توانیم یساختار بیدر باب آس نیاذعان نمود. همچن توانیم

 ریدر سازمان غ ییاجرا نیو مقررات کشور و سازمان و قوان نیقوان
 .اشاره نمود یرسم

 ،یا نهیزم ،یرفتار یها بیدر خصوص آس یقیتطب سهیانجام مقا با
 یررفتا یها بینمود که آس انیب توانیدو مدل مطرح شده م یساختار

 لیدخ یعوامل شود؛یآن مشخص اشاره م فیهمان گونه که در تعر
 نیمانند روابط ب یکیزیو ف ینقش دارند که عناصر و عوامل ماد

و  یو نظام اعتقاد یاجتماع ختارکارمند )مستخدم( و دولت، سا
که در  یا نهیزم یها بیدر آس ییو از سو باشندیمطرح م یارزش
آن دسته اقدامات و  یتوجه به سو گرددیهم بدان اشاره م فیتعر

د به مانن کندیم فیکه عملکرد انسان را تضع رودیم ییکارکردها
و  دباشیم زین یو جمع یروابط فرد میکار و تنظ یروین یها یژگیو

 انیب نگونهیا توانیم یساختار یها بیدر مورد آس گرید یاز سو
در نظر گرفته که در  ستمیکرد که روابط کار را به مانند س

در  مکتوب نیبه قوان کندیم جادیمانع ا طیسازمان در مح ییپاسخگو
ه ک باشدیم یرسم رینانوشته در سازمان غ نیسازمان و جامعه و قوان

 و مدل روابط یرسپاسیمدل روابط کار م ییفوق به همگرا انیدر ب
  .دیگرد انیاشتراک آنها ب پرداخته شد که نقاط کار

 
 گیری نتیجه

سوال اول  یپژوهش به بررس یسوال ها یحاصل از بررس جینتا
دانشگاه های در  یروابط کار نظام ادار یرفتار یها بیآس ق،یتحق

 کدام است؟ علوم پزشکی
روابط کار در  یرفتار یها بیآس ییسوال شناسا نیاز طرح ا هدف

 دانشگاه های علوم پزشکیبا مطالعه  یدولت یسازمان ها ینظام کار
 و نظرات یاسناد باالدست ،ینظر یمبان یکه پس از بررس باشدیم

 یها ستمیهمچون س یعوامل یبه معرف یخبرگان در مصاحبه ا
 تیریدر مد ییعدم توانا سازمان،روابط کار در  یناکارامد در اجرا

 یبند یعدم تعهد و پا ،یروابط کار سازمان یاز اجرا یناش رییتغ
 ،یاعاجتم شیشفاف نبودن آسا ،یسازمان نیو کارمندان با قوان رانیمد

 یزگیانگ یدر نگهداشت کارمندان سازمان، ب یمدار گانهیوجود ب

 یها یالقاخ یسخت حاکم بر سازمان، ب طیشرا لیکارکنان به دل
و کارفرما )دولت( از  رانیمد یدر روابط کار، عدم آگاه تیریمد
کارکنان  یریپذ ریتاث ،یو اجتماع یروان متفاوت یها بیآس

دستورات  یدر اجرا یشیخشک و فرسا نی( از وجود قواننی)مستخدم
در بخش روابط کار  راتییبا تغ یساز یسازمان و عدم همساز

، 52) چون یپژوهشگران قاتیحقپژوهش با ت یکه خروج باشدیم
 لیحلت جینتا ییو مطابقت داشته که از سو تیسنخ( 50، 58، 57، 56

 نانیکدها در سطح اطم یعامل یبارها یدار یمعن دیمو یدییتا یعامل
( از لت)دو انیدرصد بوده که وجود ادراک نادرست کارفرما 02

 تفکر کوتاه مدت در تیحاکم یریو شکل گ نیانتظارات مستخدم
ون چ ییها بیسبب آس یدر بخش دولت یاعتبارات بودجه ا صیتخص

و روابط  یکار جمع هیروح یریمقاومت کارکنان، فقدان شکل گ
  .مستخدم و کارفرما شده است نیناقص و متضاد ب یکار

 
در  یروابط کار نظام ادار یساختار یها بیدوم عنوان آس سوال

 کدام است؟ دانشگاه های علوم پزشکی
از طرح سوال دوم، شناسایی آسیب های ساختاری روابط کار  هدف

دانشگاه های علوم مورد مطالعه،  یدولت یسازمان ها یدر نظام کار
و  یاسناد باالدست ،ینظر یمبان یکه پس از بررس باشدیم پزشکی

به شرح زیر شناسایی  ییشاخص ها ینظرات خبرگان در مصاحبه ا
روابط کار نادرست،  ستمیس اد،فربا حقوق ا نهیشد؛ عدم تناسب هز

 تیعدم حما ،یمختلف سازمان یها هیال انیم یارتباطات ناکاف
و کارفرما )دولت(  رانیاز روابط کار، مقاومت مد یفرهنگ سازمان

روابط کار، عدم انعطاف دستورالعمل ها و  یها یژگیدر برابر و
 یرساختار ادا د،یابعاد روابط کار نسبت به مسائل جد یها هیرو

درخواست ها  ندیبودن فرآ یمتمرکز در حوزه روابط کار، طوالن
روابط کار، وجود  یندهایفرآ یساز یتالیجیحوزه روابط کار، د

 تیو موقت در سازمان و شفاف نبودن مسئول یمانکاریپ یقراردادها
 جیبعمل آمده با نتا یها یکه بررس باشدیم نیمستخدم فیو شرح وظا

داشته است. که با  یهمخوان( 55، 55 ،59) چون ینیمحقق قاتیتحق
درصد، 02 نانیدر سطح اطم یدار یآماره آزمون و سطح معن یبررس

از  یشناس بی. آسدندیخبرگان رس دییکدها به تا یعامل یهمه بارها
مانند ارتباطات،  بهسازمان  یمشکالت ساختار ،یبعد ساختار

 در یسازمان ینامه ها نییآ یریعدم انعطاف پذ ،یسازمان یدگیچیپ
و  حیناصح یروابط کار یریمنجر به شکل گ یماد یایمزا یپرداخت

 .مستخدم و کارفرما خواهد شد نیماب یبه دور از عدالت ف
 

در  یروابط کار نظام ادار یا نهیزم یها بیسوم عنوان آس سوال
 کدام است؟ دانشگاه های علوم پزشکی

روابط کار  یا نهیاز طرح سوال سوم، شناسایی آسیب های زم هدف
دانشگاه های مورد مطالعه سازمان  یدولت یسازمان ها یدر نظام کار

 یدستاسناد باال ،ینظر یمبان یکه پس از بررس باشدیم علوم پزشکی
همچون؛ عدم توانمند  ییشاخص ها یو نظرات خبرگان در مصاحبه ا

به انتظارات کارمندان در  توجه(، عدم نیکارکنان )مستخدم یساز
 ،یسازمان تیسازمان، نپرداختن به مامور تیتوجه به مشروع یپ

و  رانیمد یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد یها تیتفاوت در اولو
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 5495 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

در  یکارمندان در حوزه روابط کار، فقدان مبادله و تبادل سازمان
خواسته  نیدر تام یاسیس طیحوزه روابط کار، حاکم بودن مح

( نیناخت کارکنان )مستخدمعدم ش ،ینفعان سازمان یو ذ مندانکار
 کارکنان از ابعاد یکار، فقدان دانش و آگاه ینسبت به استانداردها

 یازهایکار و عدم توجه به ن یرویمتفاوت روابط کار و تورم ن
از  یبا قسمت قیتحق جیاز نتا یکه با بخش باشدیم یمتفاوت فرد

نوان ع زین نگونهیا توانیداشته است. م ییهمسوهای گذشته پژوهش 
 ننایدر سطح اطم یدار یآماره آزمون و سطح معن یکرد که با بررس

که  دندیخبرگان رس دییکدها به تا یعامل یدرصد، همه بارها00
دانشگاه های علوم باز  ستمیدر س یطیعوامل مح یاز اثر گذار هگوا

 ،یاجتماع ،یاقتصاد یرهایو تعدد متغ یکار یها هیبر رو پزشکی
 دوره یبوده که با برگزار یدر حوزه روابط کار سازمان یفرهنگ

که در بخش  یو سرپرستان منابع انسان رانیجهت مد یآموزش یها
نموده و  زیبه روز حوزه تجه نشآنان را به دا توانیروابط کار م

در نظر  یسازمان اتیدر واحد روابط کار را از ضرور یارزش گذار
 گرفت.
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