
 

 

 فهرست مطالب

 

 1  مفاهیم و مبانی روابط کار   1بخش 

 3   روابط کارکلیات          1فصل  

 5   کار روابط ضرورت و گاهیجا
 7   کار روابط فیتعار و میمفاه

 8   کار روابط خچهیتار
 9   کار روابط هدف
 9   کار روابط تیاهم و نقش
 01   کار روابط قلمرو
 00   یبردراه کردیرو با کار روابط
 01   یراهبرد یریگجهت

 13    هاتاریخچه، اهداف، نظریه         2فصل  
 01   کار روابط یهامدل و هاهینظر

 01   گراوحدت ای یستیز هم یهینظر

 05   گراکثرت ای تعارض یهینظر

 05   یاجتماع نقش ای اقدام یهینظر

 01   کالیراد ای یطبقات تعارض یهینظر

 07   هانظام یهینظر

 07   کار روابط نظام و صنعت

 09   کار روابط نظام یهامدل

 09   کار روابط یتعامل مدل

 11   کار روابط نهیزم مدل ای ساالمان مدل

 10   کار روابط مند نظام مدل



 

 12   کار روابط میتنظ مدل

 22    های کارگری و کارفرماییسازمان         3فصل  

 11ی کارگری   هاجایگاه سازمان

 17هدف از تشکیل سازمان کارگری   

 17های کارگری   انواع سازمان

 18های کارگری   وظایف اتحادیه

 18های کارگری   مزایا و معایب اتحادیه

 19  های کارفرمایی جایگاه سازمان

 21  های کارفرمایی اهداف سازمان

 33    المللی به روابط کاررویکرد بین         4فصل  

 21وری با رویکرد روابط کار ژاپن   بهبود بهره

 21المللی نسبت به روابط کار   رویکرد بین

 21المللی کار   سازمان بین

 27  المللی کار رسالت و وظایف سازمان بین

 27المللی   زنی جمعی بینتنش روانی، فشار شغلی و چانه

 28  المللی کار ایران و سازمان بین

 33    کار شایسته         2فصل  

 11   ست؟یچ ستهیشا کار

 11   مردم نگاه از ستهیکارشا

 11   اقتصادی و مادی هایدیدگاه از شایسته کار

 10   مذهبی و دینی دیدگاه از شایسته کار

 11   ستهیشا کار یهامولفه

 11   کار نیادیبن حقوق از تیحما

 12   کار نیادیبن حقوق یهانامهمقاوله

 11   اشتغال از تیحما

 11   یاجتماع تیحما توسعه



 15   یاجتماع یهاگو و گفت از تیحما
 15   ستهیکارشا هایمؤلفه نیب تعامل

 43    های صنعتی و رویکردهاناآرامی   2بخش 

 21    های صنعتیناآرامی         6فصل  

 51   فیتعار میمفاه
 52   یناآرام/ تعارض به یرفتار کردیرو
 51   تعارض ندیفرا

 11   مربوطه یهادگاهید و یناآرام/ تعارض
 11   یسنت دگاهید
 10   یانسان روابط دگاهید
 10   یتعامل دگاهید

 63    یصنعت یهایناآرام چگونگی         7فصل  

 11   یصنعت یهایناآرام بر گذار اثر واملع
 77   یناآرام/ تعارض سنجش

 78   یصنعت یهایناآرام انواع
 81   یناآرام سطوح

 81   یصنعت یناآرام اشکال و نشانگرها
 81   اعتصاب

 85   اعتصاب حق
 87   یهااعتصاب انواع

 88   اعتصاب وقوع بر اثرگذار عوامل
 91   اعتصاب مهم تیخصوص

 91   اعتصاب آثار
 90   اعتصاب جینتا

 33    قرارداد روانشناختی و روابط کار         8فصل  

 91   یصنعت یهایناآرام یسروانشنا



 

 91   یروانشناخت قرارداد تیاهم و نقش
 91   کارکنان واکنش و یروانشناخت قرارداد نقض
 97   کارکنان یصدا

 97   کارکنان یصدا اهداف
 99   کار طیمح در خشونت
 99   خشونت و یجهان بهداشت سازمان

 011   کار طیمح در جانیه
 010   کار طیمح در جانیه یامدهایپ

 010   کار طیمح در یاجتماع ضد رفتار
 011   کار یایدن دگانیدبزه

 011   یدگیدبزه یهایژگیو
 015   یشغل یگانگیب خود از

 015   یگانگیب خود از بروز ندیفرا یچگونگ و علل

 107    و کاهش ناآرامی کار طیمح طیبهبود شرا         3فصل  

 018   کار طیمح طیشرا بهبود یراهکارها
 001   یصنعت یناآرام کاهش یراهکارها

 112    رویکرد حقوقی به ناآرامی صنعتی         10فصل  

 001   یصنعت روابط از یناش اختالفات به یدگیرس جهت یقانون مراجع
 007   رانیا در یکارگر اختالفات به یدگیرس یحقوق روش

 007  ( یجمع -یفرد) اختالفات حل مراحل
 008   یصنعت یهایآرام نا در یجمع دسته یهامانیپ و مذاکرات نقش
 009   یجمع مذاکرات یاصل یهاجنبه

 011   هاآن یمحتوا و یجمع دسته یهامانیپ
 011   یجمع مذاکرات ندیفرا

 011   توافق به دنیرس در شکست

 127    های صنعتییافته در حوزه ناآرامیهای انجامپژوهش         11فصل  

 020   یصنعت یهایناآرام ینظر وبچارچ



 133های صنعتی   رویکرد پژوهشی به ناآرامی   3بخش 

 132    شناسیروش         12فصل  

 021   هدف اساس بر یهاپژوهش یبنددسته
 027   هاداده یگردآور نحوه اساس بر هاپژوهش یبنددسته
 028   یآمار نمونه و جامعه

 029   هاداده آوریگرد ابزار
 029   هاداده یآورجمع روش
 029   هاداده لیوتحلهیتجز روش

 011   یریگمیتصم یهاکیتکن
 010   یفاز یدلف روش
 015   یفاز سیتاپس روش

 011   یفاز سیتاپس روش حل مراحل
 011   یفاز اعداد به یفیک یهاشاخص لیتبد

 011   یریگمیتصم سیماتر لیتشک
 017   گیریتصمیم ماتریس نمودن مقیاسبی

 018   فازی وزین مقیاسبی ماتریس ایجاد
 018   یمنف و مثبت آلدهیا نمودن مشخص
 018   یمنف و مثبت آل دهیا از فواصل مجموع محاسبه
 019   مثبت آلدهیا به نسبت مولفه فاصله یکینزد محاسبه

 019   هانهیگز یبندرتبه
 019   بردا روش

 121    های پژوهشدادهتحلیل          13فصل  

 051   هاداده یفیتوص لیتحل
 051  ( الف گروه) سن لحاظ از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس
 052  ( الف گروه) تیجنس لحاظ از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس
 051  ( الف گروه) التیتحص سطح نظر از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس
 055  ( الف گروه) کار روابط طهیح در سابقه نظر از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس
 055  ( ب گروه) سن لحاظ از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس



 

 051  ( ب گروه) تیجنس لحاظ از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس
 058  ( ب گروه) التیتحص سطح نظر از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس
 058  ( ب گروه) کار سابقه نظر از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس
 059  ( پ گروه) سن لحاظ از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس
 011  ( پ گروه) تیجنس لحاظ از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس
 010  ( پ گروه) کار سابقه نظر از دهندگانپاسخ تیوضع یبررس

 012   پژوهش ابزار ییایپا و ییروا یبررس
 012   ییروا

 015   یصنعت یهایناآرام بر مؤثر عوامل ییشناسا
 015   یفاز یدلف روش
 070   یصنعت یهایناآرام بر موثر عوامل یبندرتبه

 077   بردا روش یریکارگ به
 079   راهکار ارائه و یبندجمع

 183منابع و مراجع   

 133نامه   واژه

 202فهرست الفبایی   


