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 چکیده

متكی    ،انسانی  هایسرمایهاســـتفاده مولوا از  نظران حوزه منابع انسانی بر آن است که  باور مشترک صاحب

  ، اســـت کـــه برای صیانت جسم  در حوزه کیفیت زندگی کاری  و اقـــداماتی  سازی راهبردهاو پیادهبه تدوین  

ای در باشــدد در این بین، بلبانان شــكاری که از نیژ وی هضــروری میروح و حفظ کرامت انســانی کارکنان  

باشــند و  های پشــتیبانی هوایی در نیروهای مســلخ بربوردارند نی  از این قاعده مســتینی نمیاجرای عملیات

، پ وهژ حاضـر در رو  اینکیفیت زندگی کاری بسـتیی داردد ازهای  مؤلفهتبیین و بكارگیری  عملكرد آنان به 

ی مبتنی بر روش اکتـشافی بر بهبود عملكرد بلبانان ـشكار  تأثیرگذار  یکاریزندگتیفیک  یهامؤلفهپی تبیین 

ای و میدانی با اـستفاده از اب ار مـصاحبه  ها به دو روش کتابخانهگردآوری دادهبا رویكردی کاربردی بوده اـستد  

 25از    ژیب  یکه دارا  باـشندیم  یبلبان ـشكار  دیاـساتجامعه آماری ـشام   ـسابتاریافته انجام ـشده اـستد  مهنی

ناسـ  ابیه بدمت، حداق  مدرک کارـش ال ـس د و دارا  یـس ال  رده باا  یارـش تادی فرماندهی یا  مـش اندد  ودهب  یـس

ها ادامه پیدا کردد  ع نظری دادهنمونه آماری به روش هدفمند قـضاوتی انتخاا و فرآیند مصاحبه تا مرحله اشبا

ــمونحلی  دادهتج یه و ت ــدد نتایپ پ وهژ منتپ به تبیین مؤلفه  ها به روش تحلی  مض های کیفیت انجام ش
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 مقدمه 

سـووح فردی،    را در  یمیتحوات عظ ی در آلاز ه اره سـوم،گسـترده علم و فناور  یهاشـرفتیپ

ازمانی و اجتماعی ازمان  دیپد  ـس تد ـس   ء نبوده و به منظور بیا  یامر مسـتین  نیاز ا  یها نآورده اـس

تیسـ   ینیبه بازب  ریناگ   ،متالطم و پیچیده  طیمح  نیندر چ ها و ددد ها، اهداف، برنامهراهبرد  ها،اـس

ده حنه مد  هایدگرگون  نیا  انید درم(Audenaert & et al, 2021) اندـش ازمان  تیریکه ـص ها را  ـس

تخوش تحول نموده اـست، موقع ان  تیدـس دد امروزه میبربوردار  یا هیو  یاهیاز جا یمنابع انـس باـش

به هر  باشند ودستیابی به اهداف سازمان می یکننده براو تعیین  یاصل هیعنوان سرمابه  کارکنان

تر  یمی ان فناور عه بیـش تر  کند،یپیدا م یتوـس رمایهبه   ینیاز بیـش ان  ـس محور بواهد قابلیت یانـس

  (دet al,  De Almeida &2019بود )

از ازپـیژ  بـیژ،  انـسانی سرمایهبـا نیـاه راهبـردی بـه   پیشرو  هایسازماندر شرایط فعلی،  

و توسعه عملكرد آنان    رضـــایت شيلی کارکنان  کاری برای ارتیای سوخکیفیـــت زنـــدگی  اب ار 

کاری کارکنان مـــستل م اهتمـــام  زندگید بهبود کیفیت(et al, 2019 Dhamija &برند )بهره می

ت یاـس ازمان به تدوین ـس تحمایتهای  مـــــدیریت ـس انی اـس González-) گرایانه از منابع انـس

& et al, 2015 Baltazar)اسـا  اســــــتفاده مولوا از منابع انسـانی متكی به تدوین   نید بر ا

های منابع انــسانی و اقــداماتی اســت کــه برای صیانت جسم و روح و حفظ کرامت  استرات ی

ــدانسانی کارکنان به عمــ  مــی ــه شام  امكانات  (1395هی،  )داميانیان و گلشا  آی ــداماتی ک د اق

ــعه و پیشرفت شيلی،    ی،رفاهی، درمان ــيلی، توس ــت ش ــيلی، اهمی ــی ش ــيلی، طراح ــت ش امنی

ــوان کیفیتسازی و مواردی از این قبی  میآموزش و به کاری در  زندگیباشد، مجموعاً تحت عنـ

ودنظر گرفته می انی و    اتین اقداماز آنجا که ب(د 1399)پورنگ و همكاران،   ـش مدیریت منابع انـس

حیــات مجــدد بخــشیدن بــه کارکنان،    رو،نیکاری رابوه مستییمی وجود دارد، ازازندگیکیفیت

  شودکــاری، کلیــد موفییــت هــر ســازمان محــسوا میزنــدگیازطریق ارتیــای کیفیــت

دی،   ت2005لی  و کرن  )  (د1398)محـم دگی( بهبود کیفـی را برازـن اری  انـک ا امری  ی ســـازـم ـه

و ارتیای  نیهداری کارکنان  و ، موجب حفظ  کاریکیفیت زندگی   و براین باورند  دانندمی  وریـضر

ود )مهدیـسوخ عملكرد آنان می رقی و ایلكا،    زادهـش ونید ر(1388اـش معتید    ی( ن2000)  چاردـس

ت و  یكردهایاز رو  یكی  یکاریزندگ  تیف یک اـس ت که موجب همـس کارکنان    ییبهبود عملكرد اـس

 د(Cagnin & et al, 2018)  گرددیو سازمان م

مناطق مختلف جيرافیایی برای  که در    یانســـان ینیرو  های نظامی،در ســـازمان  ،در این بین

  ی برجـستههای گیو  یدارا  دیبا  باـشد،یمـستیر م  حراـست از تمامیت ارـضی و حفظ امنیت کـشور

ــد  ـپذیریتـوابقو همچنین    یازجمـله ـقابلـیت، يرفـیت، تحرک  هن )پورـنگ و    بود ـبا محیط ـباشـ
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  ی مربوط به کارآمد  یهااز ـشابص  یكی  تواندیم  ادـشدهی  یهای گیاز و  ک ید هر(1399همكاران،  

ابتار نظام  یو اثربخشـ  المیمهورتحیق بخشـدد در نظام ج  یعملیات یهاو حوزه  یرا در ـس   ی، اـس

ل رما  ییروهان  یقوام اـص لخ بر ـس ان هیمـس لیحات و تجهی ات و    یانـس تد اگرچه نیژ تـس توار اـس اـس

باانیی ه،   یانسان یوجود نیرو  امااست،   ریجنگ انكار ناپذ  دری  پیشرفته در اقتدار و پیروز  یفناور

کسـب موفییت در صـحنه نبرد  عام    نیترعنوان مهمو کارآمد به  تیطلب، باکیف مؤمن، شـهادت

های انـسانی در نیروهای مـسلخ،  رو، عملكرد ـسرمایهد از این(1399ی و همكاران،  )ـسنجر  باـشدمی

های  با توجه به حســاســیت باا برای اجرای مأموریت و اهداف ســازمانی، بیژ از ســایر ســازمان

تای ارتیای آن از هرگونه اب اری دولتی و لیردولتی برجـسته می روری اـست که در راـس باـشد و ـض

 بهره بردد

جاییاه بلبانان شــكاری از اهمیت بســیار باایی بربوردار در بین کارکنان نیروهای مســلخ،  

  باید آمادگی   دلی   همین داردد به ها دار ارزشمیلیون  اـست که  هواپیمایی  فرمانده  ،بلباناـستد 

ریت بســیار حا   برای انجام مأمو  آمادگی  این باشــد و  داشــته  مســؤلیت احراز این را برای  کام 

اهمیت اسـت  زیرا اعتیاد محوری برآن اسـت که بلبانان باید برای انجام مأموریت بویر نظامی  

ــند و به من لت ــيلی( آنان توجه وی ه از انیی ه باایی بربوردار باش ای گرددد  اجتماعی )اعتبار ش

ــت که امروزه از یک  ــو تحریماین درحالی اس ــورس ــادی متعددی علیه کش مان اعمال  های اقتص

باـشد، و از ـسوی دییر،  گردیده اـست، که اثرات آن بر معیـشت و من لت اجتماعی کامالً نمایان می

وی ه بلبانان  اللب کارکنان نیروهای مـسلخ و به  ،عدم تناـسب حیو  و م ایا با ـسیر ـصعودی تورم

و روانی آن  های فی یكی  و جنبه  ، محیط کاریدر عین حالهایی مواجه ـسابته اـستد  را با چالژ

های انجام شـده بر بررسـیدر این بین، د  داردنیژ قاب  توجهی در عملكرد بلبانان شـكاری  نی  

شده  گیری ـسوانخ پروازی در ـسالیان ابیر ـشك که منتپ به   اـشتباهات فردی بلبانان  روی دای 

،  ی ـشيلیبااآفرین، فـشار روانی زا و تنژاـست بیانیر این واقعیت اـست که محیط کاری اـستر 

عدم ارتباطات  عدم تأکید بر هویت شــيلی و ســازمانی، فیدان امنیت شــيلی و آســودگی باطر، 

ازی محیط  اثربخژ بین بلبانان با فرماندهان،   وده و قدیمی، عدم زیباـس ای  فرـس تجهی ات و وـس

ــت روانی فردی و بانوادگی و دددفـیدان توجه به  ،  فی یكی پایین  از جمـله مهمترین دای     بـهداشـ

ــوانخ پروازی های  که ضــرورت تبیین مؤلفه  اندبوده  بودن ســوخ عملكرد بلبانان شــكاری در س

 سازددباشد را دو چندان میزندگی کاری بلبانان شكاری که در عملكرد آنان مؤثر می

شـده های  یاد  رفت از چالژضـروری اسـت تا فرماندهان به منظور برون  شـرایوی،در چنین  

ی آنان اقدام نمایند  کاریزندگیهای کیفیتبا تأکید بر مؤلفهباا،   وخ انیی ـش بت به ارتیاء ـس ، نـس

در نتیـجه    ـهای واـگذاری گردددـتا این اـقداـمات منتپ ـبه بهبود عملكرد بلـباـنان دراجرای ـمأمورـیت
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هاین پ و ه تبیین مؤلـف ا ـب تهژ بر آن اســـت ـت ای کیفـی دگیـه اری مؤثر بر بهبود عملكرد  زـن ـک

های هوایی نیروهای مسلخ بپردازد تا شنابت فرماندهان نسبت  بلبانان شكاری در یكی از پاییاه

ــكاری را اف ایژ داده و اقدامات ازم در این حوزه به مؤلفه های ارتیاء دهنده عملكرد بلبانان ش

  یکه، اگرچه تاکنون در برب دهدینشان م  نیشیپ  یاتیبه تحی   ینیاهدر عین حال،  آیدد    به عم 

  ی هادر بهبود عملكرد کارکنان سازمان  یکاریزندگتیف یبه نیژ ک  یو بارج یدابل  یاتیاز تحی 

  ، یبلبانان ـشكار  هیوو به  ینظام  یهااـشاره ـشده اـست اما در رابوه با ـسازمان  دولتی و لیردولتی

پ وهژ با این   موجود،  ییاتیپوشژ بأل تحی بنابراین در راستای  استد   رفتهیصورت نپذ  یی یتحی 

عملكرد بلبانان شــكاری  کاری مؤثر بر زندگیهای کیفیتشــود: مؤلفهســؤال اصــلی آلاز می

 کدامند؟

 های تجربی پژوهش پیشینهمبانی نظری و  

 کیفیت زندگی کاری

بندی از ادبیات ارا ه شده در سالیان ابیر در حوزه کیفیت زندگی کاری ما را به این درک جمع

تعریف   ( الف  :کرد  توان در دو مفهـوم تعریـفرا می  کاری  زندگیرساند که کیفیت  مشترک می

ای از شرایط واقعی کـار و محـیط کـار همجموععبـارت است از  که   کاریزندگیکیفیت  از  1عینی 

مانند:  در رفـاهی،  یک سازمان  امكانـات  م ایـا،  و  حیو   در    می ان  وایمنی، مشارکت  بهداشت 

،  کاری زندگیکیفیتز  ا  2تعریف  هنی   (ادد   .تفویض ابتیار و  آموزشی،  هـایگیـری، دورهتـصمیم

ز از کیفیت  افراد  تلیی  از تصور و طرز  بـه طـورعبـارت  دییر ابص می  نـدگی  تعبیر  به  باشدد 

تلفـی مـشابه، وی گی    بـرای  کاری زندگیکیفیت فرهنـگ و طـرز  با  افراد  از  فرد یا گروهی  هر 

 (د 1398 )محمدی، باص بود را دارد 

توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور  هنی و برداشت کارکنـان  در تعریف کلی می

 & Ehliar)  است  مولوبیت فی یكی و روانی محیط کار و شـرایط کـار بـود  سـازمان ازیـک  

2016, Wagner)برداشـت در  تفـاوت  وجـود  بـا  نـشاند  تحیییـات  از  می  هـا،  بربی  که  دهد 

توان به هستند که از آن جمله می  در اللـب جوامـع مـشترکی کیفیت زندگی کاری هاشابص

که دانشمندان    رفاهی، بیمه بازنشستیی و مواردی از این قبی  اشاره کـرد  اتحیو  و م ایـا، بـدم 

 ,Remegio & et al)  اند معرفی کرده  کاری  زندگیکیفیت  ها را به عنـوان اجـ ای  متعددی آن

Dhamija & et al, 2019; Noor & Abdullah, 2012; 2021; Audenaert & et al, 2021; 

 د(1388زاده اشراقی و الیكا، مهدی

 
1 Objective  
2 Intrinsic 
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 صورت زیر بالصه نمود: کاری را بهزندگیهای مربوط به کیفیتتوان نظریهدر عین حال می

کنتز (1 هارولد  جالب :1نظریه  از  یكی  دارد  اعتیاد  کنت   روشهارولد  برانییختن  ترین  های 

نه تنها یک نیرش و روش    کاریزندگی  د کیفیت  است  کاری   زندگیکیفیت  کارکنان برنامه  

ای از پ وهژ و عم  است که  ای میان رشتهبلكه زمینه  ،گسترده در مورد توسعه شيلی است

  دهد روانشناسی و توسعه سازمانی، نظریه انیی ش، رهبری و روابط صنعتی را به هم پیوند می

(Beh & Idris, 2006 د) 

کاری برای اف ایژ مشارکت کارکنان در امور سازمان  زندگی    : اولر از کیفیت2نظریه الولر  (2

تری همچون سابتار  های مهمکاری دارای شابص  زندگینظر وی کیفیت  نمایدد بهاستفاده می

دسته مذاکرات  جدایی  اهداف،  قرارداد،  برنامهمشترک،  از  پروجمعی  با  اشتراکی  ژهها  های 

 Leesکنندگی است )کاری، سووح تيییر و تسهی   زندگیهای آموزش کیفیت  آزمایشی، برنامه

& et al, 2005 د) 

های  های مورد استفاده برای اف ایژ برنامهترین روش: به اعتیاد وی یكی از رایپ3نظریه ورتر (3

میزندگیکیفیت کارکنان  مشارکت  رویكرد  روکاری،  این  شیوه  باشدد  چندین  از  ش 

توانند بر تصمیماتی که بر  سیستماتیک فرعی تشكی  گردیده است که طی آن کارکنان می

میآن اثر  سازمان  با  روابوشان  بر  و  با  ها  کارکنان  مسؤلیت  احسا   نمایندد  دبالت  گذارد 

  کارگیری این روش اف ایژ یافته، حتی گاهی اوقات ممكن است این احسا  در ایشان به به

اندد به عییده وی برای  باشند که در ابذ آنان مشارکت نمودهود آید که مالک تصمیماتی میوج

عنوان چی ی بیژ از چند تكنیک کاری باید به آن بهزندگی    های کیفیتموفق بودن در پروژه

سیستماتیک نیریستد بنابراین آن باید ج  ی از فرهنگ سازمانی باشدد از نظر ورتر برای ایجاد  

فنی  -های اجتماعی سازی، سیستماری در کارکنان از پنپ روش دوایر کنترل کیفی، تیمهمك

 (د Nayak & et al, 2018توان استفاده نمود )های کاری مستی  در امور میو گروه

کاری که مورتون تعیین کرده است عبارتند  زندگی های کیفیت اهم شابص نظریه مورتون: (4

های نمادی  های فی یكی شي ، جنبهاز: حیو  و م ایا، جدول زمانی کاری، ماهیت شي ، جنبه

داب  و بارج شي  و عوام  سیاسی، اجتماعی واقتصادی مؤثر بر زندگی است )سینگ هونجن،  

 (د 1392

 
1 Harold conts 
2 Lawler E 
3 Werther W.B 
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 کاری را در چهار میوله بالصه کرده است: زندگی تات  کیفیت : 1نظریه توماس تاتل  (5

 الف( امنیت و ایمنی که شام  امنیت شيلی، ایمنی جسمی و روانی استد

 ا( مساوات و منصفانه بودن حیو  و م ایاد 

 ها و یادگیری مستمردپ( زمینه پرورش و وجود فرصت پرورش مهارت

 (د 1397گیری )عییلی، و مشارکت داشتن در تصمیم 2ت( دموکراسی 

هشت متيیر اصلی    کاری زندگیکیفیت  در تج یـه و تحلیـ   والتـون:  3( نظریه ریچارد والتون6

مهمی که باید    دهـدد نكتـه مورد توجه قرار می  کاریزندگی    کیفیتارتیاء    را به عنوان هـدف 

اند  دارندد این متيیرها عبارتمتيیرها با یكدییر ارتباط    مورد توجه قرار گیرد آن است که همه ایـن

 ( 1395  چلیی، 1398: )برگرفته از بدادادی، از

کافی   -1 و  منصفانه  تناسـب :  4پردابت  نیـ   و  مـساوی  کـار  برای  مساوی  پردابت   منظور 

باشدد منظور از جبران بدمت کار می  ها با معیارهای کارکنان و تناسب آن با دییر انـواعپردابت

تـساوی درون  است که به کارکنان سازمان حیـوقی پردابـت گـردد کـه ـنمنصفانه و کافی ای

گــردد و کارکنــان هنیــام میایــسه بــود بــا    سـازمانی و بـرون سـازمانی از آن اسـتنباط

 د زیان نكنند بیرون از سازمان احسا  ضـرر و و هایشان در درونردیفســایر هــم

  منظور ایجاد شرایط کـاری ایمـن از نظـر فی یكـی و نیـ  :  5بهداشتی محیط کاری ایمن و    -2

کـاری محـیط  هـمچنـین  استد  منویی  کار  ساعات  که    تعیین  را  آلودگی  اثرات  بایستی 

  ،گذارد   جـایوضعیت فی یكی و  هنی کارکنان در محیط کار بـه  توانـد تـاثیر معكوسـی بـرمـی

کاری، برقراری ساعات کار معیول و شرایط  ـی و بهداشـتکاهژ دهدد بـه تعبیـری دییـر ایمن

های  شام  شرایط فی یكی و ایمنی کاری دارای حداق  بوـر وایجاد محدودیت  فی یكی کـاری

 درودسنی برای اشتيال به کار می

  هـای فـردی، به معنای فراهم نمودن زمینه بهبود توانـایی:  6تامین فرصت رشد و امنیت مداوم  -3

کسب شده و تامین امنیت درآمد و  هـای های به کارگیری مهارتهای پیشرفت و فرصتفرصت

امنیت شيلی    های پیشرفت، های فردی فرصتامر از طریق بهبود توانایی  باشـدد ایـن اشتيال می

 دگرددپایدار تأمین می و امنیت درآمد و اطمینان بـاطر از اشـتيال

 
1 Thomas C. Tuttle 
2 Democracy 
3 Richard Walton 
4 Adequate and Fair compensation. 
5 Safe and Healthy Working conditions. 
6 Opportunity for continued Growth and Security. 
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از :  1گرایی در سازمان کار قانون  -4 بـدون تـر   بیـان و  بـودن زمینـه آزادی    منظور، فراهم 

باشدد این متيیر در قالب انسانی می  انتیام میام بااتر و نافذ بودن سلوه قانون نسبت به سـلوه

ابراز مخالفـت   حـق) مندی در ارتیاء شيلی، آزادی سخنانصاف و ضابوه  امیـدواری بـه رعایـت

محفوظ بودن حق (،  هرگونه واهمه از جانب وی  ـازمان بـدونهای سرپرسـت در س ش بـا نیر

امنیت شيلی و اطمینان    هـا وبرابر همه مسا   شـام  ابتـصاص دسـتم د، پـاداش  واکـنژ در

  مــورد جنــسیت و قومیــت و مــذهب و اعتیــادات عنــوان  باطر از عـدم وجـود تبعـیض در

 دشودمی

 لیتؤکارکنان در مـورد مـس(  ادراک)به چیونیی برداشت  :  2ی وابستیی اجتماعی زندگی کار  -5

زندگی کاری مباحث زیادی مورح    اجتماعی سازمان اشاره داردد در زمینه وابستیی اجتمـاعی 

اجتماعی و   صـدمات   های سودمند اجتماعی سازمان و اثـراتکه نیژ  شده استد بدین ترتیب

کارکنان شده استد بر همین اسا  چنین   اصلی   ف اینـده از مـسا  ای  های آن بـه گونـهفعالیت

کننـد موجبـات  احسا  نمی  لیت اجتمـاعی بـود راؤهایی که مـسشود که سازمانمی  برداشـت

نفس  حرفه کارکنانشان که مبنـایی بـرای احـسا  نیـاز عـ ت  حییـر شـمردن ارزش کـار و

 آورنـدد  آنها است را فراهم مـی

های بخژ  قـراری تعـادل بـین زنـدگی کـاری و دییـربرلفه به  ؤاین م:  3ضای کلی زندگی ف   -6

می بانوادگی  زندگی  و  تحـصیالت  فرالـت،  اوقـات  شام   که  می  ،شودکارکنان  باشدد مربوط 

مفهوم تعادل بین   تر کار به فـضای کـ  زنـدگی از طریـق برقـراریمستییم  ایجاد وابـستیی

تواند به می ان زیادی تعادل میان اش میبرای بانواده  در محـ  کـار و وقـت اووقت کارکنـان  

شيلی و شرایط احراز آن تأثیر    ويـایف  و زندگی فرد را ایجاد نمایدد همچنین تعیین شرح  کـار

 دترسیم مسیر ارتیاء شيلی بواهد داشت بوبی بر روحیه کارکنـان و 

این موضوع شام  حذف ارزش حفظ اصـالت منـافع  :  4یكپارچیی و انسجام در سازمان کار   -7

شودد عدم تعصب اجتماعی می  هـایهـا و گـروهگیـری تـیمسازمان و تشویق به شـك   در   افـراد

بیان    ایجاد حس اجتمـاعی بـودن در سـازمان و آزادی افـراد در   نـسبت بـه نـ اد و جـنس و

  وجود آوردن زمینه مشارکت فكری و به  فی وهـای صـن ها و احساساتشان در قالب تـشك ایده

سازمانی کمک    وضع میررات مواردی هستند کـه بـه ایجـاد یـكپـارچیی  عملـی شـاللین در

 دکندمی

 
1 Constitutionalism in the Work Organization. 
2 Social Relevance of Work life 
3 Total Life Space 
4 Social integration in the Work Organization 
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قابلیت  -8 انسانیتوسعه  فرصت  :های  بودن  فراهم  و به  اسـتیالل  از  اسـتفاده  چـون   هـایی 

دسترسی به اطالعات متناسب با کار    گونـاگون،منـد شـدن از مهـارت بودکنترلی در کار، بهره

ها  کسب مهارت  کارکنان اشاره داردد هدف این متيیر آن است کـه فرصـت  ریـ ی بـرایو برنامـه

آموزش  بهو  را  و در عین حالها  آورد  بـا    وجود  پرسـن   هماهنـگ شـدن    ها،ماموریتزمینه 

اسـترات یبرنامـه   اهـداف، و  رهـا  سـازمان  تـهـای  جهـت  در  سازمان    مینأا  و  فرد  نیازهای 

 د وجـود آوردبه

رهیافت،  ا این  در  است  یادآوری  به  با سایر    که  نتووال   چاردی رنظریه  زم  قیا   در  تیریباً 

به   های مختلف کیفیت زندگی کاری تأکید داشته است، های اشاره شده در باا، بر جنبهنظریه

 د  در نظر گرفته شده استاحبه برای طراحی سؤاات مصعنوان مبنای نظری 

 کارکنان عملکرد 

یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آرمسترانگ عملكرد را این چنین تعریف کرده است: دست

ها و بروندادها است، نشان که در ارتباط با ستادهها تعیین شده استد این تعریف عالوه بر اینآن

باشدد بنابراین عملكرد را دهد که عملكرد مرتبط با انجام کار و همچنین نتایپ حاصله میمی

عملكرد فرد معیار می ان موفییت فرد در (د  1395عنوان رفتار تلیی کرد )آرمسترانگ،  توان بهمی

است کارش  معمواً  انجام  فـرد  و  بروجی  می ان  فـرد   از  رفتـار  موفییت  می ان  ارزشیابی  یا 

 (د Sheel & et al, 2012)  آیـددسـت مـی درمیایسه با انتظارات سازمانی بـه

رایندی است که بوسیله آن کارکنان در فواص  معین و بوور رسمی، مورد  ارزیابی عملكرد ف 

گیرندد همچنین طی آن سازمان نحوه عملكرد منابع انسانی، ويایف بررسی و سنجژ قرار می

مسؤلیت میو  قرار  سنجژ  و  بررسی  مورد  را  آنان  محوله  )چلیی،  های  بعالوه 1395دهد  (د 

رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجژ و   وسیله آن یک مدیرفرایندی است که به

نماید و کند، نتایپ حاصله را ثبت میها با معیارهای از پیژ تنظیم شده ارزیابی میمیایسه آن

انسانی سازمان میآن به اطالع نیروی  اینها را  از  ارزیابی عملكرد بر حسب تعریف رساندد  رو، 

 (د1398عملكرد و ارا ه بازبورد )بدادادی، رسمی عبارت است از فرایند منظم سنجژ  

دهد و با بیان  رابین  عملكرد را در سه سوخ فردی، گروهی و سازمانی مورد موالعه قرار می

می مدلی  بیان  به  سازمانی  و  گروهی  فردی،  بخژ  سه  در  عملكرد  بر  مؤثر  که عوام   پردازد 

 گیری و تعریف عملكرد از آن بهره گرفتد منظور اندازهبه

منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشكالت  به  ، مدل اچیو را1هرسی و گلداسمیت 

 د اندنمودهری ی  های تيییر به منظور ح  این مشكالت طرحعملكرد و بوجود آوردن استرات ی
 

1 Harsey & Garshall Goldsmith 
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دو هدف اصلی را در نظر داشتندد تعیین عوام  آنان در تدوین مدل برای تحلی  عملكرد انسانی  

ای که مدیران  گونهکارمندان اثر بیذارند و ارا ه این عوام  به  تواند بر عملكرد فردیمیکلیدی که  

یرهای  ا در آبرین تحیییات مربوط به متيها را بكار برند و به باطر داشته باشندد آنهبتوانند آن

،  2حمایت ،  1توانایی   اند که هفت عام  برعملكرد مؤثر است که عبارتند از:مؤثر بر عملكرد دریافته

)ستوده آرانی و    7اعتبار و    6سازگاری با محیط ،  5انیی ه یا تمای  ،  4بازبورد عملكرد ،  3درک نیژ 

    د(1395همكاران، 

 های تجربی مرتبط با پژوهش پیشینه

های معتبر و مرتبط با قلمرو موضوعی جهت تكمی  یابی به پیشینهدر این پ وهژ برای دست

و لنیموالعات   و اکتشافی  بررسی  مورد  تحیییاتی  منابع مختلف  پ وهژ،  نظری  مبانی  سازی 

 که در جدول زیر به بربی از آنان اشاره شده است:  کاوش قرار گرفت
 های تجربی پژوهش( پیشینه 1جدول )

 نتایپ پ وهژ  پ وهژ   عنوان سال  محیق/ان 

و    ویییرم

 همكاران
2021 

  یاحرفه   تیفیاثر ک  یبررس

  یکار   ا یبر اشت  یزندگ

 سرپرستان پرستار 

با    سرپرستان پرستارینشان داد که    هاافتهی باتجربه 

دکترا بااتر   ،مدرک  رضا  یسووح  مشارکت    تیاز  و 

پا و  فرسودگ  نیترن ییدلسوزانه  و    یشيل  یسووح 

آنان بیان کردند  د  اندداشته را    هیثانو  یزاب یاستر  آس

بستی رساندن  حداق   م  دلسوزی  یبه    ان یدر 

آنها فرهنگ    رایز   ،است  یضرور سرپرستان پرستاری  

 د هنددیو مشارکت را پرورش م  دلسوزی  یسازمان

و    جایدام

 همكاران
2019 

 یزندگ  تیفیک  یهانیژ مؤلفه 

  یشيل  تیبر رضا  یکار

 کارکنان

درصد ار واریانس    4/61نتایپ این پ وهژ نشان داد که  

هند   بانكداری  کارکنان صنعت  توسط  رضایت شيلی 

استد مؤلفه  شده  تبیین  کاری  زندگی  کیفیت    های 

های زندگی کاری، محیط کاری  همچنین در بین مؤلفه 

داشته   کارکنان  رضایت شيلی  بر  منفی  اثر  نامناسب 

 استد 

 
1 Ability 
2 Support 
3 Understanding 
4 Feed back 
5 Willingness 
6 Environment 
7 Validity 
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 نتایپ پ وهژ  پ وهژ   عنوان سال  محیق/ان 

و    اکینا

 همكاران
2018 

توانمندسازی محیط کاری،  

کیفیت زندگی کاری و تعهد  

 کارکنان بخژ سالمت هند 

اثر   بررسی  به  است که  بوده  آن  پی  پ وهژ در  این 

بخژ   کارکنان  تعهد  بر  کاری  محیط  توانمندسازی 

با در نظر گرفتن نیژ میانجی کیفیت  سالمت هند 

بپردازدد کاری  معادات  یافته  زندگی  مدلسازی  های 

داد که کیفیت زندگی کاری در رابوه    سابتاری نشان

بین توانمندسازی محیط کاری و تعهد کارکنان نیژ  

 گر ایفا نموده استد میانجی 

 1398 ی محمد

و    یسازمان   شیانی  تأثیر

بر عملكرد    یکاریزندگتیفیک

  یانجی با نیژ م  یسازمان

در کارکنان    یاجتماع  هیسرما

 بهپاک   یشرکت صنعت

سازمان  یکاریزندگتیفیک عملكرد  شرکت    یبر  در 

تاث  یصنعت ک  ریبهپاک  بر    یکاریزندگت یفیداردد 

داردد    ریبهپاک تاث  یدر شرکت صنعت  یاجتماع  هیسرما

م  یسازمان   شیانی  نیهمچن نیژ    ه یسرما  یانجیبا 

بهپاک    ی در شرکت صنعت  یبر عملكرد سازمان  یاجتماع

ک  ریتاث و  م  یکاریزندگتیفیداردد  نیژ    ی انجیبا 

سازمان  یاجتماع  هیسرما عملكرد  شرکت    یبر  در 

 داردد  ریبهپاک تاث  یصنعت

 1398 ی بداداد 

  یکاریزندگت یفیکبررسی اثر  

با نیژ    یبر عملكرد سازمان

کارکنان    یتعهد سازمان  یانجیم

 مازندران   اتیدبان

ک  پینتا که  داد  عملكرد    یکاریزندگتیفینشان  بر 

تاث  یسازمان ک  ریکارکنان  بر    یکاری زندگتیفیداردد 

سازمان تاث  یتعهد  سازمان  ریکارکنان  تعهد  بر    یداردد 

سازمان تاث  یعملكرد  همچن  ریکارکنان   ن یداردد 

سازمان  یکاریزندگتیفیک عملكرد  نیژ    یبر  با 

 دارد   ریثکارکنان تا  یتعهد سازمان  یانجیم

 1397 یلیعی

کاوش مدل رابوه  

کارکنان و    یکاریزندگتیفیک

:    یارتباط با مشتر   تیریمد

آموزش    یموالعه مورد 

چهارمحال و  1  هیوپرورش ناح

 ی اریبخت

قابل  یانسان  یرو ین با  سازمان  در  و    هاتیشال  

مورد توجه    یبالیوه بود چنانچه به بوب  یهای توانمند 

گ حساس  رد،یقرار  و  مهم  راستا  ی نیژ  در    ی را 

ا  یمشتر  یمند تیرضا نمودد در    فایازسازمان  بواهد 

مختلف،    یو روش ها  ها¬کیاستفاده از تكن  ریمس  نیا

 واقع شود   دی فم  تواندی م  یکاریزندگت یفیبهبودک

چون  

 یچلب
1395 

بر    یکاری زندگتیفیک  یبررس

عملكرد کارکنان معاونت تعاون  

وزارت تعاون، کار و امور  

 ی اجتماع

کارکنانآن از  م  یدسته  به  از    یشتریب   انیکه 

مولفه   یکاریزندگتیفیک شوند،    ژیهاو  بربوردار 

   انیکه از م  ییدارند تا نسبت به آنها  یشتر یاحتمال ب

م  یکمتر عملكرد    شوندی بربوردار  بااتر  در طبیات 

بی گرفت   جهینت  توانی م  نیدبنابرارندیقرار 

مولفه  یکاریزندگتیفیک   توانند یم  یهمی  ژیهاو 
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 نتایپ پ وهژ  پ وهژ   عنوان سال  محیق/ان 

عملكرد هرچه بهتر    یبرا   یدار  یکننده معن  ینیبژ یپ

 کارکنان باشندد 

دار و  جبه

 فالح 
1395 

 یزندگ  تیفیک  ریتاث  یبررس

در    یکاری بر من لت اجتماع

  استانی  انتظام  یفرمانده

 سمنان 

نتایپ نشان داد که پنپ مؤلفه کیفیت زندگی کاری 

ی از   اجتماع   یكپارچیاعم  انسجام  سازمان  یو    ، در 

فرصـت    نیتـام،  کـاری  یزنـدگ  یاجتمـاع یوابستی

و فضای    یپردابت منصفانه و کاف،  ـت یرشـد و امن

اجتماعی کارکنان فرماندهی  ی بر من لت  زندگ  یکل

 اندد انتظامی استان سمنان تأثیرگذار بوده 

 

مختلف به  هایدر پ وهژ ریاب انیکه در سال  دهدینشان م باا تحیییاتی  ی هانهیش یبه پ ینیاه

از پ وهژ  درهمچنین  اشاره شده استد    ی کار  یزندگ تیفیک  یهامؤلفه نی   هابربی  باا  اثر ی 

نظر  یکاریزندگتیف ی ک  ی هامؤلفه از  سازمان  چاردوالتون یر  ه یبرگرفته  عملكرد  مختلف   ی هادر 

 د گرفته استمورد سنجژ قرار 

بر بهبود عملكرد    یکاریزندگتیف یک  یهامؤلفه  به تبیینبر آن ـشد تا   یـسع  ین  قیتحی   نیدرا

  ی هانهیشـ یبا پ  قیتحی   نینیوه اـشتراک ا پردابته ـشودد های هوایییكی از پاییاه  یبلبانان ـشكار

ــتـفاده از نظر  قبلی ـــتای  ـبه عنوان مبـنای نظری پ وهژ  ـچاردوالتونیر  هیـ در اسـ طراحی    در راسـ

ؤاات مصـاحبه با ببرگان   تدـس در عین حال، نیوه افترا  این پ وهژ در قیا  با موالعات   اـس

ت که   ته آن اـس ینه در اگذـش ت  در تمامی تحیییاتی که به عنوان پیـش ده اـس ین تحییق آورده ـش

کاری نظریه ریچاردوالتون را در عملكرد کارکنان سازمان بود  زندگیکیفیت مؤلفه 8محییان اثر  

ــی نموده ـــكاری  اـندد ـبا این ـحال، از آنبررسـ ـجا ـکه ـجامـعه مورد مـوالـعه این تحییق بلـباـنان شـ

يول بدمت در یكی از پاییاه تند که مـش ند، با تهای هوایی میهـس های موجود وجه به تفاوتباـش

ابتار این پاییاه به ازماندر ماهیت و ـس ه با ـس ازمان نظامی در میایـس های تجاری و  عنوان یک ـس

کاری باص بلبانان  زندگیهای کیفیتلیر نظامی دییر، در این تحییق سـعی شـده اسـت مؤلفه

از طرفی  دابته شـودد آنان با رویكردی کیفی پرشـكاری بر پایه نظریه والتون تبیین و به احصـاء  

ازماندر پ وهژ انی ـس ده باا، ـسنجژ عملكرد نیروی انـس اره ـش های مورد موالعه عمدتاً  های اـش

ـشود ـصورت  ای هرـسی و گلداـسمیت که به ابتـصار )اچیو( نامیده میبر اـسا  نظریه هفت مؤلفه

ــت، اـما در این پ وهژ ـبه دلـی  تـفاوت در نحوه عملكرد و مؤلـفه ـــي   ـهای  ـپذیرفـته اسـ ـباص شـ

  بلبان ـشكاری، عملكرد بلبانان ازدو منظر پروازی و مدیریت و فرماندهی مورد توجه بوده اـستد

های کیفیت زندگی کاری که بر عملكرد پروازی و  بنابراین تالش ـشده اـست تا به ـشناـسایی مؤلفه
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كاری تأثیرگذار می ودد از اینمدیریتی بلبانان ـش ند پردابته ـش ر از  باـش دو جنبه  رو پ وهژ حاـض

 باشددموضوعی و مكانی در قیا  با سایر موالعات مشابه دارای نوآوری می

گویی به سؤال پ وهژ  کارگرفته شده برای ح  مسأله و پاسخشناسی بهدر ادامه به ارا ه روش

 اشاره شده استد

 شناسی پژوهشروش

ــرپ وهژ     ـبه روشاز منظر راهبرد اجرای پ وهژ، این مـوالـعه  و   از منظر ـهدف، ـکاربردی  ـحاضـ

افی   یفی از نوع اکتـش ده اـستتوـص أله پ وهژمحیق، اطالعات  و  انجام ـش   مورد نیاز برای ح  مـس

گردآوری و به سـؤاات پ وهژ   را با موالعه اسـناد و مدارک و انجام مصـاحبه با صـاحب نظران،

از منظر روش گردآوری داده، این پ وهژ به دو شــك     همچنین پاســخ مناســب داده اســتد

احبه نیمهموالعات کتابخانه تفاده از اب ار مـص تد  ای و میدانی با اـس ورت گرفته اـس ابتاریافته ـص ـس

ه عنوان ـیک   از منظر نوع داده ه  نی  ـب انی  بـندی میپ وهژ کیفی طبـی ــودد از منظر میوع زـم شـ

 باشدد  های تک میوعی میوهژاجرای پ وهژ، موالعه انجام شده از نوع پ 

 25باـشند که دارای بیژ از  ـشكاری می  هژ ـشام  تعدادی از اـساتید بلبانجامعه آماری پ و

ـسال ـسابیه بدمت در ـسازمان مورد موالعه، حداق  مدرک کارـشناـسی ارـشد و دارای مـشال  رده 

گیری آمدد نمونه  عم هها در فرایند مصـاحبه اسـتفاده بسـتادی بوده و از آنفرماندهی و یا  باای  

ــدد  ــازمان مورد موالعه انجام ش ــده در س ــاوتی و بر مبنای معیارهای یاد ش به روش هدفمند قض

اســتد به شــده    ها محاســبهحجم نمونه آماری نی  به روش نظری و تا مرحله اشــباع نظری داده

ها در  باع نظری دادهعبارت دییر، فرایند مـصاحبه با ببرگان مذکور تا زمانی ادامه یافت که به اشـ 

احبه یده و کدهای جدیدی از مـص احبه رـس دد با این روش،مرحله مـص اء نـش وندگان جدید احـص  ـش

 نفر از ببرگان شناسایی و در فرآیند مصاحبه مشارکت داده شدندد 10تعداد  

ـسؤالی اـستد جهت تأمین روایی   6ـسابتاریافته  های میدانی، مـصاحبه نیمهاب ار گردآوری داده

ــا ــوالمصـ ــعی نموده  حـبه، در طرح سـ ــتـفاده نـماـید ـکه  ـها، محیق سـ ــت ـکه از عـباراتی اسـ اسـ

احبه ونده بهمـص اور و ـش اتید راهنما، مـش احبه، نظر اـس راحتی منظور پرـسژ را دریابد و قب  از مـص

و در آن ت  اـف ــواات درـی این حوزه را در مورد سـ ان  اظ نمودهببرـگ ا لـح اســــتد همچنین    ـه

اند که در رابوه با عملكرد  نظرانی انتخاا شــدهز متخصــصــان و صــاحبشــوندگان نی  امصــاحبه

برای  اندد در عین حال،  های کیفیت زندگی کاری ـشنابت و تـسلط داـشتهبلبانان ـشكاری و مؤلفه

ـشونده توزیع ـشده و اف ایژ پایایی مـصاحبه ـسعی ـشد تا ـسؤاات مـصاحبه میان چندین مـصاحبه

خ ب پاـس خهمها، می ان  پس از کـس انی پاـس های  ها با یكدییر تعیین گردد و این کار در زمانپوـش

ارت ایی عـب اـی ان نی  ـپ اـی اوتی تكرار شـــدد همچنین در ـپ ــط متـف ه شـــده توسـ انی اراـ  بـی ای  ـه
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احبه دهمـص ا ـش وندگان به روش پایایی بازآزمون احـص تد  ـش احبه اـس تا از بین مـص های  در این راـس

ــاحـبه برگ ـیده  3تـعداد  گرفـته،  انـجام ـــله زـمانی    مصـ ــط   روز  15و هر ـکدام دو ـبار در ـفاصـ توسـ

ــده ــیران ـکدـگذاری شـ ــت ـکه ـکدـگذاری عـبارت(  2ـجدول )نـتایپ  اـندد  پ وهشـ ـهای  بـیانیر آن اسـ

ــاحبه در دو دوره زمانی مختلف بالب بر ــت که قابلیت اعتماد   94 مص ــبیه هم بوده اس ــد ش درص

 نمایددفرآیند کدگذاری را مشخص می
 بازآزمون )شاخص ثبات(  ( محاسبه پایایی 2جدول)

 شوندهمصاحبه  ردیف 
تعداد کل  

 کدها

تعداد 

 توافقات 

تعداد عدم  

 توافقات 

پایایی بازآزمون  

 )درصد( 

 درصد  11/94 1 8 17 5مصاحبه شونده   1

 درصد  30/92 1 6 13 4مصاحبه شونده   2

 درصد  29/96 1 13 27 7مصاحبه شونده   3

 درصد 73/94 3 27 57  ک 
 

احبه و   حاـص های کیفی  همچنین روش تج یه و تحلی  داده  ده  از اب ار مـص اء ـش متون احـص

مبتنی بر روش تحلی  مضـمون )تماتیک( و بر مبنای کدگذاری باز و    از موالعه اسـناد و مدارک

های فرعی و اصـلی بوده اسـت که  های بیانی، میولهدسـته بندی متن و تحلی  روابط بین عبارت

دســتی   و بصــورت (2006) 1کالرک و براونای تحلی  مضــمون )تاماتیک(  لهمرحشــژ  به روش

 دها ارا ه شده استکه مراح  آن به تفكیک در بخژ تج یه و تحلی  داده انجام شده است

 هاتجزیه و تحلیل داده

پ وهژ   این  کیفیداده تحلی  و تج یه برایدر  نیمه حاص  های  مصاحبه  با    سابتاریافتهاز 

( استفاده گردید که 2006) که توسط کالرک و براون، از روش تحلی  مضمون )تاماتیک(  ببرگان

 شود:مراح  آن به شرح زیر ارا ه می

های بیانی حاص  از مصاحبه با ببرگان و  عبارت  مرحله نخست در    :(اهبا داده  ییآشنا)  گام اول 

بندی و پس از چندین مرحله موالعه همچنین متون احصاء شده از موالعه اسناد و مدارک جمع

 د گردیدهای احصا شده، آشنایی نسبی با آنان کسب  ور شدن در دادهو لوطه

مرحلهدر    :(هاداده  هیاول  یکدگذارگام دوم ) در طی    این  مفاهیم  استخراج  به  تا  تالش گردید 

ها به های بیانی و متون پردابته شود و در ادامه به کدگذاری مفهومبندی عبارتفرآیند میوله

شودد   پردابته  دستی  عبارتروش  بین  از  مجموع  در  فرآیند  این  طی  در  بیانی  بوورکلی  های 

عبارت بیانی و از بین   88بودند، تعداد  شوندگان که در طول مصاحبه به آنان اشاره کرده  مصاحبه

 
1 Clarck & Brun  
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که در    گردید و کدگذاری آنان صورت گرفت  عبارت استخراج  65متون اسناد و مدارک، تعداد  

 داند( ارا ه شده3های بیانی و متون گ ینشی جدول )ستون عبارت
معروف در مرحله ـسوم که بنام کدگذاری گ ینـشی نی   :(مفاهیم گزینشوی  یجسوتجوگام سووم )

باشـد تالش گردید تا با بررسـی کدهای اولیه داده شـده به هریک از مفاهیم و حذف مفاهیم  می

مشـابه، ناقص و نامرتبط با موضـوع، تعداد مفاهیم گ ینشـی یا همان مضـامین پایه احصـاء گردد  

ــتجوی تم ــوم  جس ــی  مفهوم 30ها(د در نهایت در این بخژ در ک  تعداد  )مرحله س یا    گ ینش

 اندد  ( ارا ه شده3پایه احصا گردید که در ستون مضامین پایه جدول )مضمون 

یر با انجام بازبینی مجدد در بین    :(مفاهیم ینیبازبگام چهارم )   مفاهیم در مرحله چهارم پ وهـش

های  بندی مفاهیم )بر اســا  محتوا و ياهر( در قالب دســتهگ ینشــی، تالش نمود تا به دســته

  9ـهای این ـگام در نـهاـیت تـعداد  (د مبتنی بر ـیافـتهمـفاهیمتر بپردازد )مرحـله چـهارم  ـبازبینی  کلی

ــازمان ــامین س    انیم  قیتوب،  بر عملكرد  یجبران بدمات مبتن)  دهندهمورد میوله فرعی یا مض

  ط یمح یروان  طیشرا، ایدر حیو  و م ا  یاص  برابری،  اجتماعی  زندگ  یارهایبا مع  یافتیحیو  در

سـازمان به   یدهبدمات،  کار  طیو بهداشـت مح  یمنیا  طیشـرا،  کار  طیمح  یكی یف   طیشـرا،  کار

همچنین به  د  ایجاد شــد(  منعوف  یکار یهابرنامه  میتنظی،  داشــتن اوقات فرالت کاف ،  کارکنان

، به بازنیری رفت و برگـشتی از مرحله اول  های فرعی اـستخراج ـشدهمنظور ـسنجژ اعتبار میوله

های احـصاء ـشده حاـص   ها پردابته ـشد تا اعتبار محتوایی میولهتا چهارم بر اـسا  مجموعه داده

 گرددد  

ا    :(مفواهیم  گوذاریو نوام  فیتعرگوام پنجم ) ـب ه پنجم نی  محیق  ت و  در مرحـل ال رـف اجرای اعـم

ــتی در میان میوله ــازمانبرگشـ ــامین سـ ــتههای فرعی )مضـ بندی آنان در  دهنده(، در پی دسـ

امین فراگیرهای ـسوخ بااتر )میوله تا با بهرهمـض رافیت نظری که  ( برآمدد در این راـس مندی از اـش

بندی  همضـمون فراگیر دسـت 3دهنده در قالب  بر موضـوع حاصـ  گردیده بود، مضـامین سـازمان

گذاری مضـامین  های فرعی، به نامدر ادامه با بازبینی ماهیت و محتوای هریک از میوله  گردیدندد

کاری بلبانان  زندگیهای اـصلی کیفیتمـضامین اـصلی که در واقع مؤلفه اینفراگیر پردابته ـشدد  

ــكاری می ــند عبارتند از شـ ــته محور، محیط   3باشـ ــایسـ کاری  میوله، نظام جبران بدمات شـ

 کارد-گر، و تعادل زندگیتسهی 

ام  ارا ه گ ارش نهایی می:  (دهیگزارشگام شوشوم ) د  مرحله پایانی تحلی  مضـمون نی  ـش باـش

ه ه مؤلـف ه اراـ  ت این بخژ منتپ ـب اـی ه در نـه تـک ای کیفـی دگیـه ای عملكرد  زـن اری مؤثر در ارتـی ـک

 دبلبانان شكاری شد
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ــتدر ادامه نحوه کدگذاری باز در تحلی   ــمون و چیونیی دس ــامین فراگیر،  مض یابی به مض

 ( گ ارش گردیده استد3در جدول )  پایه  و  دهندهسازمان
   (تِماتیک) مضمون  تحلیل در باز کدگذاری  ( فرآیند3جدول )
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نظام 

جبران  

خدمات 

شایسته  

 محور 

 

 

 

جبران  

خدمات 

مبتنی بر 

 عملکرد

حقوق و دستمزد  

 بر عملکرد یمبتن

که حیو  دریافتی بلبانان مناسب باشد انیی ه و  درصورتی (1
 یابددطبع آن عملكرد آنان ارتیاء میبه

بلبانان باید لمس کنند که هر اندازه تالش بود را بهتر و   (2
حیو    از  دهند  قرار  سازمان  اهداف  با  بیشتری  همسو 

 گردنددبربوردار می

جالب (3 و  بوا  وم ایای  پردابت  بوا،  کار  کار  همه  از  تر 
 گرایانه اقناءکننده استدچالژ

و   (4 تالش  میاب   در  بیشتر  م ایای  و  حیو   و  رفاه  تأمین  با 
 وری بااتر، فرهنگ کار و کوشژ رایپ بواهد شدد کسب بهره

می (5 بلبانان  حیو   عملكردپردابت  معیارهای  با  ی  بایست 
 ها در این شي  متناسب باشددآن

بر  یپاداش مبتن

 عملکرد

آنپاداش (6 عملكرد  با  متناسب  اگر  بلبانان  دریافتی  ها  های 
آن بیشتر  تالش  و  تشویق  موجب  بهتر  باشد  انجام  برای  ها 

 شوددهای واگذاری میماموریت

تالش (7 اینكه  از  بلبانان  ن د  در  باطر  اطمینان  های  ایجاد 
ها از دید فرماندهان مخفی نمانده  ويایف آنبیشتر از شرح  

می دریافت  مناسب  پاداش  آن  بابت  ارتیاء  و  موجب  نمایند 
 شوددها میعملكرد آن

پاداش مناسب و متناسب با کار انجام گرفته موجب تشویق   (8
ماموریت و  محوله  امور  انجام  به  سازمان  بلبانان  های 

 گردددمی

ارتقائات بر اساس  

 ستهینظام شا

 یساالر

راه (9 از  ارتیا ات  یكی  مالی  لیر  بصورت  بدمات  جبران  های 
 ها استدبلبانان شكاری بر اسا  عملكرد شایسته آن

بلبان شكاری اگر احسا  کند که راه پیشرفت کاری بود    (10
با تالش بیشتر در جهت انجام درست ويایف محوله هموار  

 نمایدد شود تالش بود را بیشتر میمی

نظام شایسته  به شي ارتیاء بلبانان   (11 اسا   بر  بااتر  های 
های  محور منجر به تالش دییر بلبانان جهت ابراز توانمندی

 گردددبود و بهبود و پیشرفت امور می

 

 

تناسب حقوق با 

  ازیتوجه به ن

توجه به حساسیت شي  بلبانی شكاری و ل وم تمرک   با   (12
هوا  بسیار باا در این شي  هر اندازه نیاز مادی بلبانان  

 گردددشناسایی و برطرف گردد این امر بیشتر محیق می
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       قیتطب

   حقوق  زانیم

با  یافتیدر

 یارهایمع

  ، یزندگ

 ی اجتماع

  یخلبانان)مکف

 بودن حقوق( 

ه ینه (13 جبران  کم  بسیار  شانس  و  امكان  مالی  عدم  های 
های مادی،  بانواده از طریق شي  دوم و شرکت در فعالیت

ا تمامی نیاز مالی بلبانان تنها از طریق حیو  و  می طلبد ت
 م ایای پردابتی به سبب انجام ويایف محوله مرتفع گرددد

ه ینه (14 با  باید  بلبانان  دریافتی  حیو   زندگی  می ان  های 
 ها موابیت داشته باشددآن

ناسب حقوق ت

باتوجه به نوسانات 

  ، ی)اقتصاد یطیمح

 و...(  یفرهنگ

ها در مورد اف ایژ حیو  بلبانان  سالچه در طول این آن (15
اف ایژ   می ان  تناسب  عدم  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر 
و اف ایژ قیمت به تورم سالیانه  نسبت  ها  دریافتی بلبانان 

 در سوخ جامعه استد

به   (16 نیاز  امروزه  جوامع  در  سریع  تيییر  و  رشد  پیشرفت، 
هنیی  بازنیری سریع و ایجاد توابق داردد هر اندازه فاصله فر

و اقتصادی بلبانان با محیط بیرون زیاد شود اثرات نامولوبی  
 شود ددر عملكرد آنان مشاهده می

بلبان به عنوان یک چهره بارز و شابص از یک فرد موفق   (17
از   جامعه  توقعات  به  بتواند  که  است  تالش  در  جامعه  در 
بویژ جامعه عم  پوشانده و از جاییاه فرهنیی و شخصیتی  

 جامعه دفاع نمایددبود در 

تناسب حقوق با 

توجه به  

 یهایستگیشا

 خلبانان)استعداد( 

بلبان شكاری به عنوان یک فرد با استعداد باا انتظار دارد   (18
که حیو  و م ایایی در حد استعداد بود داشته باشد تا دچار  

 سربوردگی و ناامیدی نشودد 

صورتی (19 شكاری  در  بلبان  یک  به  پردابتی  حیو   که 
متناسب با می ان پتانسی  و استعداد وی نباشد به مرور دچار  
قرار   تحت شعاع  را  او  فعالیت  امر  این  و  انیی گی شده  بی 

 دهددمی

برابر   ی اصل 

و  حقوق  در 

 ا یمزا

تناسب حقوق و 

با عملکرد  ایمزا

خلبان )نسبت  

 ستاده به داده( 

انسان (20 میایسه  همه  را  بود  داده  به  ستاده  نسبت  ها 
نمایندد  بلبانان شكاری نی  از این امر مستینی نیستندد می

تناسب حیو  و م ایا با می ان سختی و حجم کار انجام شده  
 گردددوری آنان میتوسط بلبانان موجب باا رفتن بهره

کندد چند نفر  کار میما باید ببینیم یک بلبان شكاری چه (21
سازمان چیدر  توانند کار او را انجام دهندد وجودش برای  می

را مشخص   او  کار  ارزش  این سواات  به  پاسخ  داردد  ارزش 
کندد حیو  و م ایای او متناسب با پاسخ به این سواات  می

 باید پردابت شودد 
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تناسب حقوق و 

خود با فرد  یایمزا

 در سازمان یگرید

بود نسبت به    یافتیدر   یایحیو  و م ا    انیمیک بلبان   (22
دهدد تناسب  را مورد میایسه قرار می  افراد در سازمان  ری سا

 گرددد این دو موجب رضایتمندی وی و بهبود عملكرد وی می

نه   (23 عادانه  پردابت  با مساوات مخالفم مساوات یعنی  من 
اندازه به  باید  به هر کس  دهد  ای که کار انجام میمساوید 

 حیو  و م ایا پردابت گرددد

میا (24 در  سازمان  در  نفر  سایرین  هر  با  بود  عملكرد  یسه 
آید و امتیازات دریافتی بود را با دییران نسبت به کار  برمی

 کندد انجام داده شده میایسه می

تناسب حقوق و 

خلبانان  یایمزا

با خلبانان   یکشور

 ینظام

انجام درست نظام پردابت هماهنگ حیوقی موجب بهبود   (25
 شوددعملكرد بلبانان می

سختی   (26 من  نظر  با  به  میایسه  در  شكاری  بلبانان  کار 
بلبانان کشوری  بسیار بیشتر استد عدم تناسب حیو  یک  
بلبان شكاری با توجه به فشارهای بسیار زیاد متحم  شده  

های مختلف اص  برابری در حیو   در حین انجام ماموریت
 بردد و م ایا را زیر سوال می

بیند   (27 می  را  کشوری  بلبان  یک  حیو   شكاری  بلبان 
ایژ این تفاوت سوال است، هر روز قسمتی از وقت بود  بر

 کنددرا صرف جستجوی یافتن جواا برای آن می

محیط  

کاری  

 گر تسهیل

  یروان طیشرا

 کار  طیمح

بدون   یکار طیمح

تنش و استرس با  

 یهمکار کردیرو

 ی میمتقابل و صم

بلبان شكاری با توجه به حساسیت بسیار باای کار و ل وم   (28
تمرک  قوی برای انجام امور پروازی نیاز به محیوی  داشتن  

 آرام و عاری از تنژ داردد 

برای یک بلبان مولوا (29 زمینی  اندازه شرایط  باشد  هر  تر 
رو در پرواز  های پیژتوانایی وی برای ح  مشكالت و سختی

 روددبااتر می

تشخص  

)احترام،  یسازمان

مقام، شهرت، جلب  

 توجه( 

قدیم   (30 از  حسن  بلبانان  و  دییران  ن د  در  احترام  دارای 
ها همواره  اند و بلبانان حاضر به عنوان وارثین آنشهرت بوده

باشندد کمک  در تالش برای حفظ نام و یاد اساتید بود می
و   بهبود روحیه بدمتی  امر موجب  این  تسهی   و  انجام  به 

 گردددایجاد انیی ه در آنان می

آمد هم به جهت  نظر من این است که علت عمده کسب در  (31
انسان استد  احترام  انجام  کسب  میبتی  فعالیت  هر  اگر  ها 

دهند در آبر برای این است که در ن د دییران شایسته  می
ایجاد   مولوا  روانی  آنان حس  برای  احترام  باشندد  احترام 

 کنددمی
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بلبانی که عملكرد بوبی از بود به نمایژ گذاشته زمانی   (32
قرار میکه مورد توجه و احترام فرماند گیرد  هی و سایرین 

دوچندان   مهم  این  اف ایژ  و  حفظ  برای  را  بود  تالش 
 نمایدد می

 تیامن

  ی)آسودگ یشغل

خلبان در صورت  

  تیلغو صالح

 (یپرواز

باقی   (33 برای  فی یكی بلبان شكاری شرط ضروری  سالمت 
 ماندن در این شي  استد

الشعاع  تحتیک حادثه کوچک صالحیت پروازی بلبانان را   (34
 دهددقرار می

ها در جامعه  ها و حرفهبلبان شكاری نسبت به سایر شي  (35
شيلی   امنیت  از  شال   و حساسیت سالمت  ل وم  سبب  به 

 پایینی بربوردار استد

ارتباطات مثبت با  

  ریفرمانده و سا 

 همکاران 

و   (36 ییان  فرمانده  بین  محكمی  و  میبت  ارتباط  اندازه  هر 
برقرار   به سبب  بلبانان  پروازها  ایمنی  و  کار  کیفیت  باشد 

 شودد اف ایژ شنابت بیشتر می

و   (37 حسا   مشال   شاللین  پیشرفته  کشورهای  در 
تست تحت  بلبانی  مانند  قرار  پراسترسی  مدام  روانی  های 

طور مداوم کنترل و  گیرند و روابط آنان در محیط کار بهمی
 شودد ارزیابی می

 طیشرا

 یکیزیف

 کار  طیمح

  لیبودن وسا منیا

و 

  ی)ارگونومزاتیتجه

 کار(  طیمح

طالیی (38 از  مهمیكی  و  حلیهترین  و  ترین  سوانخ  بروز  های 
 رویدادهای هوایی ضریب ایمنی تجهی ات پروازی استد 

آن شده   (39 برای  که ه ینه هنیفتی  عنوان فردی  به  بلبان 
باید تحت مراقبت و نظارت باشد، در مناطق  است همواره می
 باید بیشتر مورد توجه قرار گیرددنظامی این امر 

توان این  با باابردن ایمنی محیط کار در مواقع جنگ می (40
 ها بهره جستدموقع از آنها)بلبانان( را حفظ و بهسرمایه

 بایز  یکار طیمح

های مناسب و طراحی محیط کار متناسب  استفاده از رنگ (41
بین   در  انرژی  اف ایژ  باعث  و  بستیی  از  کارکنان  مانع 

 شوددمی

نور مناسب برای محیط کار عالوه بر حفظ سالمتی کارکنان   (42
 شوددوری در آنان میباعث باا رفتن بهره

ها هم  ارگونومی و زیبایی محیط کار حتی در کابین هواپیما (43
 استد رعایت شده

چیدمان و جایی ینی مناسب و درست آات دقیق داب    (44
به   نسبت  لربی  هواپیماهای  در  شرقی  کابین  هواپیماهای 

ها در انتخاا  باعث راحتی بیشتر و مورد اقبال قرار گرفتن آن
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و   زیبایی  اهمیت  امر  این  و  است  بلبانان  بین  در  هواپیما 
 کنددتناسب در محیط کار را به ما گوش د می

محیط کاری متناسب، با نور، رنگ و تجهی ات مناسب می   (45
ب  نشاط  و  شور  ایجاد  و  بستیی  عدم  باعث  یک  تواند  رای 

بلبان که اکیر وقت بود را صرف آموزش و یادگیری می  
 نماید بشودد

امکان استفاده از  

 روز  یتکنولوژ

 تر از گذشته کرده استدتكنولوژی امروز کارها را راحت (46

امنیت پروازها در هواپیماهای مدرن بیشتر شده، استفاده   (47
طور  بهتكنولوژی روز دنیا بوای انسانی را در صنعت هوایی  

 چشمییری کاهژ داده استد 

وجود هواپیماهای پیشرفته باعث باا رفتن امنیت و کاهژ   (48
 سوانخ  استد

او بالصه   (49 هواپیمای  در  فیط  برای یک بلبان  تكنولوژی 
شودد وسای  کمک ناوبری، وسای  آموزشی نظیر شبیه  نمی

 سازها و ددد هم در می ان عملكرد او تاثیرگذار استد

 

 

 

 طیشرا

و  یمنیا

بهداشت 

 کار  طیمح

در دسترس بودن 

 یامکانات بهداشت

ها در دنیای  های سازمانایمنی و بهداشت یكی از اولویت (50
 امروز استد 

می (51 کنید  دقت  که  هم  تاریخ  در  بهداشت  شما  بینید 
 جنیجویان اولویت اصلی فرماندهان بوده استد 

پرواز  تجربه ثابت کرده است که یک کابین پرواز تمی  شو    (52
برابر می به او  یک بلبان را چند  کندد تمی ی یک هواپیما 

کند که پرسن  نیهداری تمامی تالش بود را برای  ثابت می
 اندد سازی هواپیمای او بكار بردهآماده

جا که ایجاد و حفظ سالمت بلبان در اولویت قرار دارد  آناز (53
  در ایجاد محیط مناسب حتماً به مسا   بهداشتی محیط نی  

 باید دقت شودد

بهداشتی و رفاهی و همچنین   (54 بودن امكانات  در دستر  
باعث   بهداشت یكی از عواملی است که  توجه به سالمت و 

 شود فرد احسا  کند برای سازمان موبوعژ مهم استدمی

بهداشت و سالمت  

 خلبان  یفرد

سالمت بلبانان شكاری به سبب نوع فعالیت و حساسیت   (55
 استدابتدا مهم و بسیار مورد توجه بودهکاری آنان از 

و   (56 دا م  پروازی، حضور  پرسن   و  معاینات سالیانه بلبانان 
های پروازی  همیشیی پ شک هوایی در محیط کار و گردان

 نشان از اهمیت موضوع سالمتی در بین بلبانان داردد

انیاری و عدم توجه  بسیاری از سوانخ هوایی به سبب سه  (57
 وقوع پیوسته استد   پروازی بهکافی به سالمت پرسن
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مضامین  

سازمان 

 دهنده 

 و متون گزینشی عبارات های بیانی  مضامین پایه 

  یکار طیمح

و   یبهداشت

 متناسب 

های باا بردن راندمان بلبانان توجه به محیط  یكی از راه (58
های پروازی با نوع فعالیت  کار و متناسب سازی محیط گردان

 بلبانان استد

با   (59 بسته  فضای  یک  در  را  زیادی  زمان  که  آلرت  بلبان 
نیاز است محیط کاری متناسبی  کند  استر  زیاد سپری می

داشته باشد تا دچار بستیی زودهنیام نشود و در تمام مدت  
 بدمت انرژی بود را حفظ کندد 

 

 

 

تعادل 

- زندگی

 کار 

  یدهخدمات

 سازمان

 به کارکنان 

- یخدمات رفاه

 یحیتفر

می (60 هوایی  نیروی  مانند  سازمانی  که  باورم  این  تواند  بر 
رفاهی را  -بدمات  مناسبی  قرار  تفریحی  پرسن   ابتیار  در 

 دهد تا جبران کمبودهای مالی کارکنان بشودد

ها در سوخ نیرو،  پذیرها و هت استفاده از پتانسی  مهمان (61
اینسالن   استخرها،  و  ورزشی  سایر  های  و  بلبانان  به  ها 

 بخشددپرسن  شادابی و نشاط  می

های سینما  های ما سالنشما توجه کنید در تمامی پاییاه (62
های ورزشی متعدد وجود دارد، این  ژ،استخر و سالنو نمای 

می رفاهینشان  ارا ه بدمات  و  کردن  فراهم  رفاهی    -دهد 
 مهم استد

و  یخدمات درمان

 مهیب

در   (63 وی حتی  بانواده  که  باشد  مومئن  بلبان  یک  اینكه 
سازمان حمایت  تحت  او  نبود  قرار  صورت  بیمه  نظیر  هایی 

 کنددتر میرا شجاعگیرند و کمبودی ندارند او  می

وسیله  های جبران مسا   مالی بلبانان، جبران بهیكی از راه (64
 های درمان استد هایی همچون ه ینهحذف ه ینه

دو موضوع توجه به بدماتی نظیر بدمات درمانی، بیمه و   (65
 ها بسیار حا   اهمیت استدبازنشستیی در مورد آن

 

پرداخت کمک  

 یهابرنامه  نهیهز

 ی ورزش -یفرهنگ

شما نیاه کنید هرجا در روی زمین بلبان شكاری حضور   (66
 اندد دارد برای او در آنجا وسای  ورزشی قرار داده

ورزش عالوه بر حفظ سالمتی باعث شادابی و تمرک  هوا    (67
 شوددبرای بلبانان می

ارائه صبحانه، نهار،  

شام به خلبانان 

 فتیش

های لذایی مناسب برای  وعدهنظر من در دستر  بودن  به   (68
 بلبانان شیفت مهم استد 

ساعت در آلرت چی ی نخورده حاا ما او    6-5بلبانی که   (69
را در یک فعالیت شدید می  پرواز که نیاز به انرژی فراوان  

 وری ازم را نداردددهیم معلوم است که بهرهدارد قرار می

بهبود جیر (70 با  بهبود کیفیت لذابوری  بر  نظارت  و  ه  تهیه 
سالمتی   حفظ  و  کمک  بر  عالوه  شیفت،  بلبانان  لذایی 
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بلبانان موجب اف ایژ انیی ه و جبران ساعات کاری طوانی  
 ها استد برای آن

داشتن  

اوقات  

 یفراغت کاف

  یاعطاء مرخص

 ازیجهت رفع ن

 خانواده 

گونه  مربصی مهم استد شما تصور کنید یک بلبان هیچ (71
با حضور بود دربانواده  نمیمشك  مالی ندارد وقتی   تواند 

 بورد؟ ها پاسخ دهد پول به چه درد او میبه نیازهای آن

 های هر شي  رفع نیاز بود و بانواده استدیكی از انیی ه (72

به (73 و  نیاز  مورد  مواقع  در  مربصی  وجودآوردن  اعواء 
باعث  محیط نی   پاییاه  داب   در  تفریحی  و  رفاهی  های 
 شوددها میبرای آنجویی در وقت و ه ینه صرفه

درنظر گرفتن زمان 

اعضاء   یمناسب برا

 ژهیوخانواده به

 کودکان 

دارای   (74 زندگی  در  بلبان   یک  بدانند  باید  فرماندهان 
های گوناگونی همچون نیژ یک پدر، همسر، فرزند وددد نیژ

نباشد  استد اگر فرصت ایفای نیژ های دییر برای او مهیا 
 گیرددبلبان تحت تاثیر قرار میعنوان یک  نیژ او به

باید   (75 بود  فرزندان  برای  الیو  یک  عنوان  به  بلبان  یک 
 فرصت کافی برای با بانواده بودن را داشته باشدد

عالقه (76 به  پردابتن  برای  فرصتی  آوردن  های  مندیفراهم 
شخصی و بودن در کنار بانواده و فرزندان با اعواء مربصی  

اف ای  باعث  دست،  این  از  مسای   افراد  و  رضایت  می   ژ 
 شوددمی

امکان استفاده از  

آخر هفته  التیتعط

 یرسم التیو تعط

اکیر پرسن  نظامی به سبب دوری از شهر و دیار بود دارای   (77
های فراوان در رفت و آمدهای بانوادگی هستندد  محدودیت

ها که نظامی نیستند  این شرایط مخصوصا برای همسران آن
پدر  سخت بودن  استد  در  تر  مخصوصا  بانواده  کنار  در 

 روزهای تعوی  مهم استد

کار بلبانان  -های ایجاد تعادل در زندگییكی دییر از راه (78
 فرصت استفاده از تعویالت رسمی استد 

  یاوقات فراغت برا

آموزش و کسب  

 مهارت

برای پردابتن به نیازهای روحی بود و   (79 هر فرد زمانی را 
 ازم داردداش  انجام امور مورد عالقه

به مهارت (80 هایی که  دوری جستن از مح  کار و پردابتن 
به او آرامژ داده و انرژی او را   برای فرد لذت بخژ است 

 کنددبرای انجام کار چند برابر می

 میتنظ

 یهابرنامه 

  یکار

 منعطف 

در،   یریپذانعطاف

زمان 

 ریخدمت)جبران د

زود   ای دنیرس

 رفتن( 

از   (81 شناور  استرات ییكی  کار  کیفی  شرایط  بهبود  های 
سازی آن به دلخواه بلبانان  های کار و ن دیکسابتن ساعت

 های محوله استدبا توجه به انجام تمامی ماموریت

فرمانده باید فرصت جبران اشتباه را به بلبان بود بدهدد   (82
درست است که اولین اشتباه آبرین اشتباه برای بلبان در  
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 و متون گزینشی عبارات های بیانی  مضامین پایه 

ا استد  میپرواز  یاد  او  زمین  روی  در  برای  ما  با   که  گیرد 
شده   تمام  را  چی   همه  و  کرد  تالش  باید  اشتباه  جبران 

 بیندد نمی

درنظرگرفتن تسهیالتی از قبی  ایجاد تيییر زمان بدمت   (83
ها از تعویالت آبر هفته،  و ایجاد شرایوی جهت استفاده آن

نیژ انجام  بهبود  جهت  در  کارکنان  به  دییر  کمک  های 
تواند نیژ مؤثری در  ها است و میبانوادگی آن  -اعیاجتم

 ها داشته باشددبهبود عملكرد کاری آن

انعواف در زمان بدمت و جبران دیر رسیدن و یا زود رفتن   (84
بایست به آن دقت  ها است که فرماندهان مییكی از این راه

 نمایندد 

 ینیبشیپ تیقابل

 خدمت   نیزمان،  ح

وقت   (85 اندکی  اگر  میما  فرصت  بیذاریم  بلبان  به  توانیم 
 ری ی را برای زندگیژ بدهیمد برنامه

تواند برای زندگی  بلبانی که زمان بدمت بود را بداند می (86
های بود  تری داشته باشد و از فرصتری ی دقیقبود برنامه

 بیشتری ببردد بهره

 یساعت کار

 و عادالنه یمنطق

ارتژ است که می ان  بلبانی یكی از معدود کارهایی در   (87
ساعت دقیق کار و استراحت برای او درنظر گرفته شده استد  

 این یعنی زمان کاری مهم استد 

شود  اولین سوالی که قب  از پرواز از هر بلبان پرسیده می (88
که   ییینا کسی  استد  او  کافی  استراحت  و  مورد بواا  در 

پرواز  بواا کافی نداشته تمرک  کافی برای انجام کاری نظیر  
 با یک هواپیمای شكاری با آن سرعت باا را نخواهد داشتد

کاری بلبانان  زندگیدهد، مضــمون کیفیتگونه که نتایپ تحلی  مضــمون نشــان میبا همان

مون فراگیر   ه مـض ایی ـس ناـس كاری منتپ به ـش ا"ـش تهینظام جبران بدمات ـش   ط یمح"،  "محور  ـس

بر   یجبران بدمات مبتندهنده )مضـمون سـازمان 9،  "کار-یتعادل زندگ"، و "گرتسـهی   یکار

ــ  برابری،  اجتـماعی  زـندگ  یارـهایـ ـبا مع  یافتیـ حیو  در   انیم  قیتوب،  عملكرد در حیو  و   یاصـ

را،  ایم ا را،  کار  طیمح  یروان  طیـش را،  کار  طیمح  یكی یف   طیـش ،  کار  طیو بهداـشت مح  یمنیا  طیـش

(،  منعوف  یکار یهابرنامه  میتنظی،  کاف داشـتن اوقات فرالت  ،  سـازمان به کارکنان  یدهبدمات

حـصاء ـشده از اـسناد و مدارک  عبارت ا 65بیانی گ ینـشی ببرگان و   عبارت 88مـضمون پایه،   30

 گردیدد
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کیفیت زندگی کاری

نظام جبران خدمات 
شایسته محور

جبران خدمات مبتنی بر عملکرد

تطبیق میزان حقوق دریافتی با 
معیارهای زندگی ،اجتماعی

اصل برابری در حقوق و مزایا

شرایط محیط کاری امن و 
سالم

شرایط روانی محیط کار

شرایط فیزیکی محیط کار

شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار

کار-تعادل بین زندگی

خدمات دهی سازمان به کارکنان

داشتن اوقات فراغت کافی

تنظیم برنامه های کاری منعطف

 گیری و پیشنهادهانتیجه

باشــد که در نهایت این  مرحله پایانی تحلی  مضــمون شــام  ارا ه گ ارش نهایی میبوورکلی  

ه تبیین مؤلـفه ــابصبخژ منتپ ـب ان  زـندگی  ـهای کیفـیت  ـها و شـ اـن ـکاری مؤثر در عملكرد بلـب

کاری بلبانان شكاری به شرح شك   زندگی  کیفیت    هایمؤلفه  نیشه مفهومیشكاری شده استد 

 باشد:( می1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کاری مؤثر در عملکرد خلبانان شکاری زندگی های کیفیت مؤلفه  نقشه مفهومی( 1شکل ) 

ــه مفهومیمبتنی بر  ــك  )  نیش ــده در ش کاری بلبانان  زندگیهای کیفیت(، مؤلفه1ارا ه ش

ته کلی    ه دـس كاری در ـس ته محور"ـش ایـس هی محیط کاری  "،  "نظام جبران بدمات ـش و    "گرتـس

کاری  زندگیهای کیفیتاندد مبتنی بر نتایپ، یكی از مؤلفهبندی شده، تیسیم"کار-تعادل زندگی"

هایی  محور اسـت که دربرگیرنده زیرمؤلفهدمات شـایسـتهبلبانان شـكاری، عام  نظام جبران ب

ات مبتنچون،   دـم ا مع  یافتیـ حیو  در   انیم  قیتوب،  بر عملكرد  یجبران ـب ایـ ـب دگ  یارـه   ، یزـن

های این بخژ تا حدودی با نتایپ  اـستد بوورکلی یافته ایدر حیو  و م ا  یاـص  برابری و  اجتماع
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اشــاره نموده    (1398)ییو طال ی، ابروهای پیشــین ســازگاری داردد به عنوان نمونه، پ وهژ

ت،   ورتاـس ودحیو  کارکنان اف ایژ پیدا کند و همچنین پردابتی  کهیدرـص فاف ـش   ،های آنان ـش

ــا  ـعداـلت م ـکاری ـکارکـنان را اف ایژ  زـندگیـند کیفـیتتواو این ـعاـم  می  کنـندیـکارکـنان احسـ

دد دـه ده و1395)یچلب  ـب د دربردارـن اـی ار ـب ه محیط ـک ده  ( در پ وهژ بود عنوان کرد ـک ی برآورـن

ــد تا آن ــب درآمد، به ارتیاء مهارت و  حداقلی از نیازهای مادی و معنوی افراد باش ــمن کس ها ض

 به جامعه ارا ه دهندد  دیمف ثر و ؤای بود نی  پردابته و بدمتی صادقانه، مدانژ حرفه

اری  هم ـک ه محیط  ـک نشــــان داد  ایپ  نـت ــهـی چنین  ه  گرتسـ مؤلـف از  ای  نی  یكی دییر  ـه

کاری بلبانان ـشكاری بوده اـست که این ـشرایط در ـسه حوزه  ـشرایط روانی محیط  زندگیکیفیت

سایی  شنا نیشه مفهومیکار، شرایط فی یكی محیط کار و شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار در 

  نیدر اهای پیشــین ســازگاری داردد  های این بخژ نی  تا حدودی با نتایپ پ وهژشــدندد یافته

های مهم  از اســـترات ی  یكی( در پ وهژ بود نشـــان دادند که  1385)ییو بواجو  یرابوه، متی 

ــت ـکه بتواـند کـمک کـند ـبه حفظ    نیقوان  ـجادیا  ،ـکاریی  زـندگ  تیـ ف یبرای بهبود ک   ک یـ ـکاری اسـ

دوان و د  انجام دهند  دیثر و مف ؤباشد تا کار را به طور م  ندیمنظم که برای کارکنان بوشا  طیمح

و به آنان    کنندیبا کارکنانژ با احترام رفتار م رانیکه مد  یکردند هنیام  انیب  ی( ن1381شـولر)

ــت ب ــهیاند  انیفرص ــانیهاش ــترییب روییان نکارکن  ،دهندیرا م  ش ــان یجهت انجام کارها  ش   ش

ت که امن انیدر پ وهژ بود ب نی  (1392)ونجنه  نگ ید سـ ابندییم يل  تیکرد واضـخ اـس و   یـش

 داست  تیثبات شي  برای کارکنان در درجه اول اهم

ــان داد که یكی دییر از مؤلفههم ــكاری،  زندگیهای کیفیتچنین نتایپ نش کاری بلبانان ش

دهی سـازمان به کارکنان، داشـتن اوقات  کار اسـت که شـام  سـه عام   بدمات-زندگیتعادل  

ـهای این بخژ نی  ـتا ـحدودی ـبا  ـیافـته  گردـنددـهای ـکاری منعوف میفراـلت ـکافی و تنظیم برـناـمه

ازگاری داردد   ده قبلی ـس اهی)به عنوان نمونه، موالعات انجام ـش ( در میاله  1395داميانیان و گلـش

ــاره نموده-ـعادل بین زـندگیبود بر نیژ ت ا عملكرد اشـ اـند وـتأکـید کردـند ـکه  ـکار و رابـوه آن ـب

  اعضای برای مناسب  زمان گرفتن نظر در زا،استر  شرایط  کاهژ میبت،  ایجاد نیرش با مدیران

رکت  کودکان، وی هبانواده به ی و  فرهنیی  هایفعالیت  در ـش   اجتماعی   هاینیژ  پذیرش و  ورزـش

  کارکنان  حفظ ســالمت و  کار  -زندگی تعادل بین  ایجاد جهت  در  مناســبی  گام  توانندمیلیره   و

ار  محیط  در اران)  ـک ا و همـك دد همچنین گوپـت ه  2019بردارـن د ـک ( در پ وهژ بود عنوان کردـن

ــاعات کاری انعواف ــتن س ــتد کارمندان با داش ــادتری بواهند داش ــازمانپذیر زندگی ش   ها س

اعات کمی ب و کار بود را بااتر  اری انعوافتوانند با ارا ه ـس پذیر روحیه کارمندان و بازدهی کـس

 دببرند
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 در ادامه مبتنی بر نتایپ احصاء شده، به ارا ه پیشنهادهایی به شرح زیر پردابته شده است:

 شود: پیشنهاد میمحور، اد نظام جبران بدمات شایستهایج  در راستای( 1

پروازی بر اسا  نظام  ارتیا ات    و  عملكرد بلبانان شكاری حیو  و دستم د متناسب با    -

در نظرگرفته   ددد و م ایای بازنشستیی و بیمه متناسب د همچنین انجام شودری شایسته ساا

 د شود

عملكرد بلبانان    قوعاً   که   رعایت اص  برابری در حیو  و م ایا است،  مؤثر  معیارهای   از   یكی   -

دهدد در این راستا ازم است نسبت به  ایجاد تناسب در حیو  و م ایا  می  ارتیاء  را  شكاری 

 بلبانان کشوری اقدامات ازم صورت پذیردد بین بلبانان شكاری با 

 شود: گر پیشنهاد میدر راستای ایجاد محیط کاری تسهی ( 2

ایجاد    - با  و  فرماندهان  متیاب   همكاری  ایجاد حس  و  استر   و  تنژ  بدون  کاری  محیط 

ها، همچنین رعایت و ترویپ صمیمی در بین بلبانان و بسط ارتباطات میبت و ن دیک با آن

 تر سازندد  حس اجترام و دادن تشخص سازمانی به بلبانان، شرایط روانی محیط کار را مولوا

ها، امنیت شيلی و حس آسودگی  بایست با تهیه، تصویب و بازنیری دستورالعم فرماندهان می  -

نی که دلدله ليو صالحیت پروازی دارند را برطرف و شرایط روانی محیط کار را بهبود در بلبانا

 بخشندد 

سازی  ایمن  ای اقدامات ازم را در زمینه  های دقیق و نوبهانجام بازرسیبا  بایست  فرماندهان می  -

 د انجام دهندوسای  و تجهی ات)ارگونومی محیط کار( 

ارتیاء وسای  و های دابلی تالش بود را در  بایست با استفاده از يرفیتدر میفرماندهان    -

بروز رسانی آن به  با تكنولوژی زمان حال و توجه  با در نظرگرفتن محدودیتتجهی ات  ها  ها 

 مضاعف نموده و شرایط فی یكی محیط کار را ارتیاء بخشندد  

آموزش بلبانان توسط پ شكان هوایی    هوایی و های آموزشی توسط طب  تهیه و توزیع بولتن  - 

 می بایست در اولویت قرارگیردد 

 :شودکار بلبانان پیشنهاد می  -به منظور برقراری تعادل زندگی ( 3

تفریحی برای -های نیروهای مسلخ، امكان استفاده از بدمات رفاهی  با استفاده از يرفیت  -

 تر گرددد  بلبانان شكاری آسان

های ورزشــی و فرهنیی نی  ضــمن اف ایژ انیی ه موجب ارتیاء و حفظ  ه ینهپردابت کمک   -

 گرددد  سالمت روانی بلبانان می

ـــته  - در این رابـوه، اف ایژ پـیدا بواـهد کردد    بلـباـناند  ـهای ـلذایی عملكرـبا بهبود کیفـیت بسـ

 د  گرددپیشنهاد می  ابتصاص جیره بهبود لذایی بلبانان شیفت
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مربوطه، ضــمن برآورد دقیق و تأمین نیروی انســانی مورد   هایبخژفرماندهان با همكاری    -

تحیاقی و بودن در کنار بانواده را  نیاز پاییاه تفاده از مربصـی اـس رایط اـس برای بلبانان  ها، ـش

 شكاری بیژ از پیژ فراهم آورندد

ــاعات    - ــمن تنظیم س ــت با برنامهمی  کاری منویی و عادانه،فرماندهان ض ری ی دقیق  بایس

ت پیژ ابلـی ان و ـق ا آنامـك ان فراهم آورده ـت اـن ان ـبدـمت را برای بلـب د برای بینی زـم ا بتوانـن ـه

 ری ی نمایندد  زندگی بود برنامه
 

ــاره نمود که دردر پایان    پ وهشــیران تعصــبات و هاارزش کیفی، هایپ وهژ بایســتی اش

ــده گردآوری ـهایتحلـی  داده بر تواـندمی ــد ـتأثیرـگذار آن دهیجـهت ـیا و شـ همچنین    .ـباشـ

تتعمیم دودـی ات کیفی از دییر مـح الـع ایپ مـو نـت ذیری  ای این نوع از پ وهژـپ ا میـه ــدد  ـه اشـ ـب

باشدد اگرچه که در این پ وهژ تالش شده است تا  ینی نمیپ وهژ حاـضر نی  از این قاعده مـست

با اسـتفاده از اعمال رفت و برگشـتی در فرایند کدگذاری و تأ ید محتوایی ببرگان، در راسـتای  

رســد  ارتیای روایی و پایایی نتایپ کســب شــده اقدام ازم صــورت گیرد، با این حال به نظر می

ــكاری در جامعه آماری  های کیفیت زندگی کاربایســتی اثر مؤلفه ی بر بهبود عملكرد بلبانان ش

ــی کمی مورد ارزـیابی قرار گیرد ـکه ـبه دلـی  مـحدودـیت در قلمرو زـمانی  ب رگ تر و طی پ وهشـ

گردد در موالعات آتی  پ وهژ امكان اجرای آن در این موالعه نبوده اـستد بنابراین پیـشنهاد می

ـــكاریـهای کیفـیت زـندگی ـکاری بر  اثر هرـیک از مؤلـفه ـهای  در ـپایـیاه  بهبود عملكرد بلـباـنان شـ

پذیری نتایپ با اطمینان بیشــتری گ ارش  هوایی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته شــود تا تعمیم

 شودد

 

 قدردانی 

از ببرگان توانمندی که در طول پ وهژ، دانژ بویژ را سخاوتمندانه در ابتیار محییان این 

پ وهژ قرار دادند و استواری پ وهژ حاضر بر مشارکت و دانژ این ب رگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسی اریمد
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