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 چکیده 
کارکنان   یشغل  تیرضا  ینیب   شیپهدف از پژوهش حاضر،  :  هدف 

  . بودی  ارتباطهای  بر اساس مهارت   سازمان ملی زمین و مسکن

یک  که از نظر هدف    همبستگی-روش تحقیق حاضرازنوع توصیفی

جامعه آماری این تحقیق شامل   روش: .بودنوع تحقیق کاربردی 

بر  .  بودندنفر    200که    بودکارکنان سازمان ملی زمین و مسکن  

نمونه   تعداد  به دست    132اساس محاسبه فرمول کوکران،  نفر 

به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد استفاده    آمد.

تایید شدند. برای تجزیه و ها  امه شده است. روایی و پایایی پرسشن

از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در قسمت  ها  تحلیل داده

ت توصیف  جه  ،آمار توصیفی بعد از جمع آوری پرسش نامه ها

فراوانیها  داده  جدول  فراوانی،  ،از  انحراف    درصد  میانگین، 

شد. استفاده  نمودارها  و  جداول  آمار    استاندارد،  قسمت  در 

است.  استن شده  استفاده  همبستگی  آزمون  از  :  هایافته باطی 

ارتباطی، مؤلفه  های  که از بین مهارت   نشان داد  تحقیقهای  داده 

آن  های  و دیگر مؤلفه   05/0قاطعیت به صورت مثبت و در سطح 

با متغیر رضایت شغلی   01/0به صورت مثبت و در سطح معناداری  

چنین نتیجه گیری    در آزمون فرضیه:  گیرینتیجه  همبسته اند.

ارتباطی، درک پیام، تنظیم هیجان و  های  شد که از بین مهارت 

بینی  پیش  را  شغلی  رضایت  معنادار  و  مثبت  به صورت   بینش 

 کند.می

کلیدیواژه شغلی،  : های  و    رضایت  زمین  ملی  سازمان 

 . ارتباطیهای ، مهارتمسکن

 
Abstract 

Aim: The purpose of this study was to predict job 

satisfaction of employees of the National Land and 

Housing Organization based on communication 

skills. Method: The method of the present study 

was descriptive-correlational, which was applied 

research in terms of purpose. The statistical 

population of this study included the staff of the 

National Land and Housing Organization, which 

was 200 people. Based on the calculation of 

Cochran's formula, the sample size was 132 

people. A standard questionnaire was used to 

collect information. The validity and reliability of 

the questionnaires were confirmed. Descriptive 

and inferential statistics were used to analyze the 

data. In the descriptive statistics section, after 

collecting the questionnaires, frequency table, 

frequency percentage, mean, standard deviation, 

tables, and graphs were used to describe the data. 

In the inferential statistics section, a correlation 

test has been used. Results: The research data 

showed that among the communication skills, the 

component of assertiveness was positively 

correlated with the job satisfaction variable at the 

level of 0.05 and its other components were 

positively correlated with the variable of job 

satisfaction at the level of 0.01. Conclusion: In 

testing the hypothesis, it was concluded that 

communication skills, message comprehension, 

emotion regulation, and insight positively and 

significantly predict job satisfaction. 
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 مقدمه 
 رضایت ی بیان میکندشخص که هنگامی دارند. شغل خود به نسبت  افراد که ی استمثبت هاینگرش و ساساتاح شغلی رضایت

ارزشی  شغلش برای و دارد کارش دربارة یخوب احساسات دارد، دوست را شغلش واقعاً او که است   معنا بدان زیادی دارد، شغلی

 یا خود شغل ارزیابی راه از فرد هر کهاست   بخشی لذت یا  مثبت احساسات  شغلی است. به عبارت دیگر رضایت قائل بسیار

 (.1397 ،محمدی شیرمحله ، آذرنیوشان مشایخ) یابدمی دستبه آن  خود شغل تجربیات

نگرند. خشنودی ها به کار خود میر و ناسازگار است که کارکنان با آن احساسهای سازگاای از احساسرضایت شغلی مجموعه

از اندیشه از های عینی و نیتشغلی یک احساس نسبی خوشی یا درد است که  های رفتاری جداست. رضایت شغلی بخشی 

دی کلی انسان از  رضایت زندگی است، بر همین روال چون شغل یک بخش عمده از زندگی است، پس رضایت شغلی بر خشنو

شود )حسنی  زندگی تاثیر دارد. بنابراین یک اثر سر ریز میان خشنودی شغلی و زندگی وجود دارد که در هر دو سو گسترده می

 (. 1396صداقت ، کاظم زاده بیطالی، 

برقرار کند که به  ارتباط    موثر  تواند از آن طریق با دیگران به نحویمی  مهارت ارتباطی به رفتارهایی اطالق میشود که شخص

مهارت  به عبارت دیگر،    (. 1397  تیموریان، دولتشاه، ملکشاهی،)های منفی منتهی شود.  مثبت و پرهیز از پاسخهای  بروز پاسخ

شوند دیگران را در شرایط کاری درک که باعث می  استاجتماعی یک فرد  های  و قابلیتها  ارتباطی مجموعه ای از شایستگی

و اقدامات دیگران در راستای ارتقای اهداف سازمانی یا شخصی استفاده نماید  ها  برای اعمال اثر بر فعالیتکرده و از این دانش  

 (. 2019، 1)کاتوکا و همکاران

ارزیابی می ارتباطی را به عنوان یک استراتژی رفتاری برای رسیدن به اهداف در کار  کنند .   محققان به طور سنتی مهارت 

گیرند ، دارای مجموعه ای از باورهای اخالقی هستند که به آنها اجازه میدهد آگاهانه و   ی را به کار میافرادی که مهارت ارتباط

مهارت ارتباطی   (. 1398گریباوی، شریفی درآمدی، رضایی،  در راستای پیشبرد اهداف خود، مهارت ارتباطی را به کار گیرند ) 

توانایی برقراری   - 3نفوذ بین افراد    - 2هوشیاری اجتماعی    -1شده است :به صورت پدیده ای تشریح شده که از چهار بعد تشکیل  

افرادی که از نظر اجتماعی خوشیار و زیرک هستند به دقت دیگران را    (.2018،  2صداقت آشکار. ) کی، خو، لیم، کوه   -4ارتباط  

ستند، اما خودمحور و خودخواه نیستند و تحت تاثیر قرا می دهند. این افراد از خودآگاهی و اعتماد به نفس باالیی برخوردار ه

 (.1397در برابر دیگران پاسخگو هستند ) تیموریان و همکاران، 

شامل توانایی اعمال    ،افراد دارای مهارت ارتباطی افرادی با وجدان و وظیفه شناس هستند. بعد نفوذ بین افراد مهارت ارتباطی

توانند دیگران را تحت تاثیر قرار داده و متقاعد  می  این افراد  .های ارتباطی استاثر، موفقیت در کار و سازگاری افراد دارای مهارت 

  ها و شرایط مختلف را فراهم آورده و واکنش مطلوب را از جانب دیگران دریافت سازند و از این تاثیر، امکان سازگاری با محیط

 کنند. می

  ی م  ادآورینگرد و  یبه موضوع م  ی(، از جنبه کرامت انسان1997دارد. اسپکتور )  ی متعدد  لیدال   یشغل  تیتوجه به رضا  تیاهم

گذارد.    یرفتار افراد اثر م  یرو  یشغل  تیرضا  ت،ی.  از جنبه مطلوبرندیقرار گ  یزیشود افراد حق دارند که مورد رفتار احترام آم

 
1. Kataoka, H., Iwase, T., Ogawa, H., Mahmood, S., Sato, M., DeSantis, J.,... & Gonnella, J. S. 
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حسنی )    قرار دارند  یشغل  تیرضا  ریو ترک خدمت تحت تأث  بتیغ   ،یگذارد. بهره ور  ی م  ریتأث  انکارکرد سازم   یرو  زیرفتار ن  نیا

های (.سرچشمه وجود رضایت و نبود رضایت شغلی در اشخاص گوناگون متفاوت است. برخی از این سرچشمه1396و همکاران،  

از: چالش عبارتند  به کار خود، میزان فعالیتمهم  پاداشانگیزی شغل، میزان عالقه فرد  ها و سرشت های بدنی، شرایط کار، 

 بر آنها تأثیر و ... کار، ترک جابجایی، نظیر: غیبت، شغل از نارضایتی پیامدهای به توجه  ( . 1397نی ، قاسمی،  همکاران )حس

 از آنان وریبهره و کارکنان سالمت بر نارضایتی و جسمی روحی اثرات و  سو یک از سازمانی هایهزینه افزایش و سازمان

نارضایتی سازدمی رهنمون  موضوع اهمیت به را ما دیگر سویی بخشی ساززمینه تواندمی شغلی .   ها،شکایت از پیدایش 

 (.  2018، 3باشد ) بوما، الچینگر، ونگ، کالرک مشکالت دیگر و هاکاریکم  انضباطی، هایدشواری ناچیز، کارکردهای

 به پژوهش پرداختند.   پرستاران  یمراقبت  یو رفتارها  یارتباط  یمهارتها  نیرابطه ب(  در مقاله خود با عنوان  2019کرکا و بادملی )  

  یمهارت ارتباط نیسال داشتند. ب 9تا  5 نبی کار سابقه ٪35 و متاهل   ٪63دانشگاه ،  النالتحصی فارغ ٪97از کل پرستاران ، 

 . وجود داشت  یمثبت یپرستاران همبستگ یمراقبت  یو رفتارها

انی، پژوهشی را در کشور چین انجام دادند. آنها در بررسی  ( در حیطه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازم 2016هان و همکاران )

نفر از کارکنان سازمان های مختلف ماهیت مهارت ارتباطی را در چارچوب فرهنگ سازمانی چین به عنوان یک سیاست    173

اش کارکنان چینی اداری در نظر گرفتند. این پژوهش بیان میکند که مهارت ارتباطی یک عامل مهم و تاثیرگذار در ارتقا و پاد

 است. 

 ن ی هدف از ای« به پژوهش پرداخته است.  و عملکرد سازمان  یشغل  تیرابطه رضا( در مقاله خود با عنوان »2016باکوتیک )  

دو    نیا  نیقابل اثبات ب  یاست که از نظر تجرب   یرابطه ا  نیی و تع  یو عملکرد سازمان   یشغل  ت یرضا  نیارتباط ب  یمطالعه بررس

با    یشرکت بزرگ و متوسط کرواس  40  قینمونه تحق  یبر رو  یتجرب  قاتیرابطه است. تحق  نیو شدت ا  است و جهت  ریمتغ

در    یکارکنان و عملکرد سازمان   یشغل  تیرضا  نیب  ینشان دهنده وجود ارتباط واضح  طالعهم  ن یا  جیکارمند انجام شد. نتا  5806

  یو عملکرد سازمان   یشغل تیرضا  نینشان داد که ارتباط ب قیدق لیو تحل هی. تجزفیهر دو جهت است ، اما با شدت نسبتاً ضع

  یعملکرد سازمان یبه جا یشغل تیکه رضا داشتتوان اظهار  یاست. م یشغل تیو رضا  یعملکرد سازمان نیتر از ارتباط ب یقو

 کند.  ی م نییرا تع ی ، عملکرد سازمان  یشغل  تیکننده رضا نییتع

معلمان مقطع متوسطه   یشغل   اق یبا اشت  یمهارت ارتباط  نی رابطه ب  یبررسبا عنوان  ( در مقاله خود  1397تیموریان و همکاران )

آن رابطه   یهاو مولفه  یشغل   اق یآن با اشت  یهاو مولفه  یمهارت ارتباط  نینشان داد، ب  جینتابه پژوهش پرداختند.    لیشهراردب

چندگانه نشان دادکه مولفه مهارت    ونیآزمون رگرس  استفاده از  جینتا  نیوجود دارد. همچن = 643/0rو   >01/0pمثبت و معنادار  

کالم  مهارت  و  مقدار    ریتاث  نیشتریب  یبازخورد  به  شنود   یشغل  اق یاشت  ریمتغ  بردرصد    34را  مهارت  مولفه  و  است  داشته 

انجام  قاتیآن با تحق یها و مولفه  یشغل اق یبا اشت یرابطه مهارت ارتباط  نهیحاضر در زم قیتحق  جیدرکل نتا .است رنداشتهیتاث

در    ی ادیز  ار یسهم بس  یمهارت ارتباط  یبرداشت کرد که در جامعه و نمونه تحت بررس  نیچن  توانیدارد و م  ی گرفته هماهنگ

مهارت    یهاوهیخود الزم است در ش  ی شغل  اقیاشت  شیمعلمان به منظور افزا  ذامعلمان داشته است. ل  یشغل   اق یاشت  شیافزا

  اقیدر مدرسه در تعامل با اشت  یارتباط  یهاموثرتر استفاده کنند. اگر مهارت  یارتباط  یهااز راهنظر نموده و    د یخود تجد  یارتباط

 .داشتمثبت خواهد  ریمعلمان تاث ی شغل اق یبه کار گرفته شود، برارتقا اشت یشغل

انی و نیز بین  ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین مهارتهای ارتباطی با رضایت شغلی و تعهد سازم 1394نظری )  

 (.1397به نقل از تیموریان و همکاران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی  ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. )
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از آنجا که در بررسی های صورت گرفته در منابع علمی معتبر پژوهشی که به طور همزمان رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه  

،  د یافت نشد و به دلیل اهمیت پرداختن به مهارت های ارتباطی کارکنان در رضایت شغلیدر این پژوهش را بررسی کرده باش

  میتوان پاسخگویی به این سوال است که آیا    ،هدف از پژوهش حاضرضرورت انجام این پژوهش احساس شد. بر این اساس،  

بر این اساس، فرضیه آنها پیش بینی نمود؟  بر اساس مهارت های ارتباطی  کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن را  رضایت شغلی  

 پژوهش به شرح زیر تدوین شد: 

 پیش بینی می کند.  مهارت های ارتباطی به صورت معنادار رضایت شغلی رافرضیه پژوهش:  

 

   روش
بررسی این تحقیق به    در  . ف یک نوع تحقیق کاربردی بودکه از نظر هد   است  همبستگی-نوع توصیفی  از  روش تحقیق حاضر

  بودجامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن    پرداخته شد.  بطه رضایت شغلی و مهارتهای ارتباطیرا

از  ها  جمع آوری داده  به منظور  نفر به دست آمد.  132بر اساس محاسبه فرمول کوکران، تعداد نمونه  نفر هستند.    200که  

بدین منظور،   .استفاده شده است  رضایت شغلی بری فیلد و روثامه استاندارد  پرسشن  و  ارتباطی جرابکهای  سشنامه مهارتپر

اینکه در دوران شیوع کرونا    بین کارکنان زمین و مسکن توزیع شدند. به دلیل   1400الی مردادماه    1400از خرداد  ها  پرسشنامه

با هماهنگی که با مدیران سازمان و مسکن    محقق اقدام به توزیع پرسشنامه کرد، امکان توزیع پرسشنامه فیزیکی وجود نداشت. 

آنها هم با زدن روی لینک به   انجام شد، پرسشنامه در فضای اینترنت طراحی و لینک آن برای مخاطبان در واتساپ ارسال شد.

ونیکی  محتوای پرسشنامه دسترسی یافته و آن را پر کردند و با فشردن دکمه ارسال توسط پاسخ دهندگان پاسخها به صورت الکتر

آماری روی های  بر محقق ارسال شد. در نهایت همه پاسخها در یک فایل اکسل جمع آوری شده بود که دانلود شد و تحلیل

بعد از جمع آوری بدین ترتیب،  مار استنباطی استفاده شد.  آاز آمار توصیفی و  ها  به منظور تجزیه و تحلیل داده  انجام شد.ها  داده

، انحراف استاندارد، جداول و نمودارها استفاده  نیانگیم  فراوانی،  درصد  ،از جدول فراوانیها  دادهجهت توصیف    ، پرسش نامه ها

اساس متغیر   رگرسیون چند متغیره به منظور پیش بینی متغیر مالک بر  از آزمونها  بعد از اطمینان از نرمال بودن داده  شد.

 پیش بین استفاده شد. 

 

 پژوهش: های یافته 
 پرداخته شده است: ی حاصل از آمار توصیفی و استنباطیها مقاله به ارائه یافته در این قسمت از

 شناختی آزمودنی ها های جمعیتویژگی

نفر    83سال و    30تا    26درصد(    8/21نفر )  29سال،    25درصد( از شرکت کنندگان کمتر از    8/15نفر )  21در پژوهش حاضر  

نفر    55درصد( از شرکت کنندگان زن و    6/58نفر )  78در پژوهش حاضر  ین  همچن  سال داشتند.  30درصد( باالتر از    4/62)

  3/14نفر )  19سال،    5درصد( از شرکت کنندگان کمتر از    5/16نفر )  22در پژوهش حاضر  بعالوه،    درصد( مرد بودند.  4/41)

 سال سابقه کار داشتند.  15درصد( باالتر از  4/47نفر ) 63سال و   15تا  11درصد(  8/21نفر ) 29سال،  10تا  6درصد( 
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 . کشیدگی، چولگی، ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش 1جدول 

 ( VIF) یانسوارتورم  ضریب تحمل  کشیدگی   چولگی متغیر

 25/1 80/0 -38/0 -03/0  گوش دادن - های ارتباطیمهارت

 37/1 73/0 -87/0 15/0  تنظیم عواطف - های ارتباطیمهارت

 26/1 79/0 79/0 -46/0  درک پیام  - های ارتباطیمهارت

 28/1 78/0 -07/0 11/0  بینش  - های ارتباطیمهارت

 24/1 81/0 38/0 -01/0  قاطعیت - های ارتباطیمهارت

 متغیر مالک  متغیر مالک  47/0 -05/0  رضایت شغلی 

 

  ±  2هیچ کدام از متغیرهای پژوهش خارج از محدود    شاخص های مربوط به چولگی و کشیدگی  کهان می دهد  نش  1  جدول   

 .توان نتیجه گرفت که توزیع تک متغیری آنها نرمال استمی نیست. بنابراین

 ارتباطیهای رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی در پیش بینی رضایت شغلی براساس مهارت  . 2جدول 

 B SE Β T p ارتباطی های مهارتمتغیرهای 
 575/0 56/0 041/0 128/0 072/0 نگوش داد

 001/0 46/4 337/0 105/0 457/0 تنظیم عواطف

 017/0 41/2 175/0 148/0 357/0 درک پیام 

 003/0 04/3 222/0 144/0 440/0 بینش

 973/0 -03/0 -002/0 163/0 -006/0 قاطعیت

001/0>P،92/18(=126 ،6)F 

001/0=P،27/14=∆F 
448/0 =2Radj 2=473/0وR  298/0=2∆R 

 

 .شد پژوهش به قرار زیر آزمون فرضیه  2حال براساس نتایج ارائه شده در جدول 

 

 پیش بینی می کند.  ارتباطی به صورت معنادار رضایت شغلی راهای : مهارتپژوهشفرضیه  

 473/0به    2R، ارزش  در مرحله دومرضایت شغلی  به معادله پیش بینی  ارتباطی  های  مهارتبا ورود    2براساس نتایج جدول  

رضایت  درصد از واریانس   3/47به معادله پیش بینی، باعث شده تا  ارتباطی  های  مهارترسید. این یافته بدان معناست که ورود  

در  ارتباطی  های  مهارتبود. این یافته بدان معناست که با ورود    47/0( برابر با  ∆2R)  2Rتبیین شود. ارزش تغییرات  شغلی  

 0/ 05رصد افزایش یافته است که به لحاظ آماری در سطح    47رضایت شغلی  مقدار واریانس تبیین شده    ، نیمعادله پیش بی

  05/0)ارتباطی، درک پیام  های  بررسی ضرایب رگرسیون نیز نشان داد که از بین مهارت   (.P،27/14=∆F<01/0بود )معنادار  

p<،175/0=β  )  معناداری سطح  در  و  مثبت  صورت  تنظیم    05/0به  بینش  (  p<،337/0=β  01/0)عواطف  و    01/0)و 

p<،222/0=β)    بدین ترتیب در آزمون فرضیه    کند. می  پیش بینی رضایت شغلی را    01/0به صورت مثبت در سطح معناداری

ارتباطی، درک پیام، تنظیم هیجان و بینش به صورت مثبت و معنادار رضایت  های  دوم چنین نتیجه گیری شد که از بین مهارت

 کند. می ا پیش بینیشغلی ر
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 نتیجه گیری
بدین  پیش بینی می کند.   ارتباطی به صورت معنادار رضایت شغلی راهای  مهارتها مشخص گردید که  با توجه به نتایج داده 

ارتباطی، درک پیام، تنظیم هیجان و بینش به  های  چنین نتیجه گیری شد که از بین مهارت  پژوهش ترتیب در آزمون فرضیه  

ارتباط مکانیسمی است که روابط انسانی بر اساس آن به وجود می   کند.می بت و معنادار رضایت شغلی را پیش بینیصورت مث

های  مهارت تبیین اینکه    در  .کند  در زمان و مکان بر پایه آن توسعه پیدامیها  آید و تمام مظاهر فکری و وسایل انتقال و حفظ آن

محقق چنین استنباط کرده است که در صورتی که کارکنان   پیش بینی می کند، اارتباطی به صورت معنادار رضایت شغلی ر

ارتباط صحیحی های  سازمان به واسطه داشتن مهارت ارتباطات موثری با همدیگر برقرار کنند و با همدیگر  ارتباطی بتوانند 

نچه ارتباط به صورت صحیح انجام  چنابرقرار نمایند، به درک متقابل خواهند رسید که به رضایت شغلی منجر میشود. ولی  

سازمانی    ،بنابراین ریشه مشکالت فردیو رضایت شغلی را کاهش خواهد داد.    باعث ایجاد نابسامانی در سازمان خواهد شد  ،نشود

توان گفت که برقراری   پس می  .توان در کمبود ارتباطات موثر و سوء تعبیرها و تفسیرهای ارتباط جستجو کرد  و اجتماعی را می

بـارتب رهبری و کنترل   ،هدایت  ، سازماندهی  ، برنامه ریزی  ،انجام وظایف  ،هماهنگ کردن و تنظیم وقت خودرای  اط صحیح 

 باعث افزایش رضایت شغلی در سازمان میگردد. موثر ی سازمان به نحوه

ق ارتباطات همبستگی و پیوند  بین اجزاء مختلف و پراکنده آن از طری  ،زیرا  ؛سازمان در واقع نمونه ای است از شبکه ارتباطات 

سازمان مجموعه ای از عناصر و اجزاء پراکنده و منفرد تلقی    ،در صورت فقدان سیستم ارتباطات  ،به عبارت دیگر  .برقرار می شود

نخواهد داشت اهداف معین وجود  به  نیل  برای  پیوند  و  آنها هیچ گونه همبستگی  بین  بدانند که    .می شود که  باید  مدیران 

آنها باید تالش کنند ارتباطات خود را توام با بازتاب نمایند و در این راستا باید تالش    .ارتباط موثری نیست  جانبهت یک  ارتباطا

تا بدان  ها  اهمیت ارتباطات در سازمان  . سازمان به صورت ارتباط دو طرفه باشد  و بیرونکنند که ارتباطات آنها با افراد داخل  

بدیهی است که تعارض    .از منابع اصلی بروز تعارضات در سازمان دانسته انداصلی،  آن را یک عامل    حد است که فقدان یا ابهام در

  آشکار   ، باطات سازمانیـدر ارتها  تــلوگیری از دخالت ذهنیــجدر محل کار باعث نارضایتی شغلی کارکنان در سازمان میگردد.  

پذیری در پذیرش نظرات دیگران  ،سازی منظورها از حرکات واست   ،انعطاف  پیام  فاده  انتقال  برای  شناسایی    ،اشارات مناسب 

  جمله عواملی هستند که می توانند تعارض ناشی از ارتباطات مبهم را به حداقل برسانند  از  ،عوامل فیزیکی و روانی محل ارتباط

(، مریدی و  1397کاران )(، تیموریان و هم1394)نظری  نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات    (.1396پوراصغر و همکاران،)

 همسو است. ،(2019)کرکا و بادملی  (، 1398همکاران )

 

 پژوهش   پیشنهادات کاربردی

 کارکنان در سازمانها برگزار شود.  های آموزشی مهارتهای اجتماعی برای تمامیکارگاه -1

   برای رفع تعارض در منزل و محل کار به پرسنل سازمان آموزش داده شود.هایی مهارت -2
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