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 چکيذٌ
-کار جؿارض ةارضایث زٌاقّیی ی و فؼاقٍاظح یةاورُا راةعَپژوُف صاضؼ ةا ُغف 

 ُغف اؿاس ةؼ اٌسام گؼفث. جضلیق صاضؼ النیگ اؿحان ژهیو ةعف پؼؿحاران در ظاٌّاده

ٌفؼ از پؼؿحاران  500ی ةّد. در ایً جضلیق جؿغاد ا ـَیىلا -ؾهّیی و کارةؼداز ٌّع 

ُای دونحی اؿحان گیالن ةَ ؾٍّان زاىؿَ آىاری ةؼآورد قغٌغ  ُای ویژه ةیيارؿحان ةعف

ٌفؼ ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ اٌحعاب و ةَ روش  217کَ ةا جّزَ ةَ زغول ىّرگان، جؿغاد 

گیؼی غیؼجنادفی در دؿحؼس ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحٍغ. ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی راةعَ  ٌيٌَّ

 زٌاقّیی رضایث(، 1997ونؽ ) ةاور فؼاقٍاظحی ُای پؼؿكٍاىَی جضلیق از ةیً ىحغیؼُا

اؿحفاده گؼدیغ. ةَ ىٍؼّر  (1996یؼ )ٌث ىَ  ظاٌّاده-( و جؿارض کار1998)ایٍؼیچ 

افؽارُای  ُای ةغؿث آىغه از آزىّن ُيتـحگی ةا اؿحفاده از ٌؼم جسؽیَ و جضهیم داده

ُای ةغؿث آىغه ٌكان داد کَ ارجتاط  اؿحفاده گؼدیغ. یافحَ PLSو  SPSSآىاری 

ظاٌّاده وزّد -ةا جؿارض کار یفؼاقٍاظح یةاورُاىذتث و ىؿٍاداری ةیً ىحغیؼُای 

 اىا ایً ارجتاط در ظنّص رضایث زٌاقّیی ىؿکّس ةّد.داقث. 

 ،رضایث زٌاقّیی ،یفؼاقٍاظح یةاورُا ،ظاٌّاده-کار جؿارض :يذيکل ياژگبن 

 ه.ژیو ةعف پؼؿحاران

 

 

 

 

 

 

م(
هار

 چ
ال

)س
ن 

یرا
ی ا

تار
 رف

وم
 عل

ی و
اس

شن
وان

ه ر
نام

صل
 ف

ره 
ما

ش
61

ست
زم

  /
ن  

ا
69

31
  

ص 
 /

84- 
17

 

 2 حقيقی مطکبيذ محسه،  1 مذوبی صفزي َذیٍ

ؾهّم جؼةیحی و روان قٍاؿی، واصغ رقث، ظاٌّاده، داٌكکغه  داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ ىكاوره 1

 .داٌكگاه آزاد اؿالىی، رقث، ایؼان
قٍاؿی، واصغ رقث، داٌكگاه آزاد اؿالىی، قٍاؿی، داٌكکغه ؾهّم جؼةیحی و رواناؿحادیار گؼوه روان 2

 .رقث، ایؼان
 

 ٌام ٌّیـٍغه ىـئّل:
 حقيقی مطکبيذ محسه

 خبوًادٌ-کبر تعبرض ببرضبیت سوبضًیی  ی يفزاضىبخت يببيرَب رابطٍ

 النيگ استبن ژٌیي بخص پزستبران در
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 مقذمٍ
-اؿث. جؿارض کار 1ظاٌّاده -جؿارض کار داردظاٌّادگی فؼد  قغهی و ؾيهکؼد ؾيهکؼد از ؾّاىهی کَ دارای جأدیؼات دوزاٌتَ ةؼ یکی

کٍغ اقاره دؿحؼس فؼد جساوز ىیکٍغ و از ىٍاةؽ در ای کَ در آن جلاضاُای صّزه کار و ظاٌّاده ةا یکغیگؼ جغاظم پیغا ىیظاٌّاده ةَ جسؼةَ

ُای چٍغگاٌَ را کَ ٌیاز ةَ زىان، اٌؼژی و گیؼٌغ کَ ةایغ ٌلفافحغ کَ افؼاد در قؼایعی كؼار ىیظاٌّاده، زىاٌی اجفاق ىی-دارد. جؿارض کار

ظاٌّاده ٌّؾی از جؿارض -ارجؿارض ک( 1985کٍغ. ظتق جؿؼیف گؼیً ُاوس )ُا ةا یکغیگؼ جغاظم پیغا ىیجؿِغ دارد، اٌسام دٍُغ و ُيَ آن

. ةغیً ىؿٍا کَ ىكارکث ]1[ ةاقغةاقغ کَ در آن فكارُای ٌاقی از کار و ظاٌّاده از ُؼ دو ظؼف و یا ةؼظی زِات ٌاُيـاز ىیٌلكی ىیةیً

ث. ایً جؿارض در ُا ةَ یک اٌغازه صائؽ اُيیث اؿظاٌّاده ةؼای افؼاد و ؿازىان-گؼدد. جؿارض کارکاری یا ظاٌّادگی دقّار ىیدر ٌلف

ةاورُای فؼاقٍاظحی  قّد.وری، جؿِغ ؿازىاٌی و رضایث قغهی و افؽایف جأظیؼ و غیتث و کٍاره گیؼی از کار ىیُا ةاؾخ کاُف ةِؼهؿازىان

یکی از گػارد. ایً ىفِّم  ُا ادؼ ىی ُا در آن اظالؾاجی اؿث کَ افؼاد در ىّرد قٍاظث ظّد و راُتؼدُای یادگیؼی دارٌغ کَ ایً راُتؼد

2ُای فؼاقٍاظث زٍتَ
کَ در ةؼگیؼٌغه داٌف فؼایٍغُا و راُتؼدُایی اؿث کَ قٍاظث را  اؿث. فؼاقٍاظث یک ىفِّم چٍغوزِی اؿث 

کٍغ و اغهب ٌؼؼیَ پؼدازان ةیً دو زٍتَ از فؼاقٍاظث یؿٍی ةاورُای فؼاقٍاظحی و ٌؼارت فؼاقٍاظحی جيایؽ كایم  ارزیاةی، ٌؼارت یا کٍحؼل ىی

ازؼایی ٌؼیؼ جّزَ، کٍحؼل، ةؼٌاىَ ریؽی و جكعیل ظعا در ؾيهکؼد اقاره  از کارکؼدُایای ُيچٍیً ٌؼارت فؼاقٍاظحی ةَ داىٍَ قغه اٌغ. 

 دارد.

ُای گػقحَ و  دیؼ ظّد كؼار دٍُغ. ةؼ اؿاس یافحَأجّاٌٍغ جؿارض کار و ظاٌّاده را جضث ج وزّد دارٌغ کَ ىی ایؾّاىم قٍاظحَ قغه 

جّاٌغ ةؼ جؿارض کار و ظاٌّاده ادؼگػار ةاقغ. رضایث زٌاقّیی جّافق ىغاوم و ىؿٍادار ةیً  ازان و ىضللان، رضایث زٌاقّیی ىیپؼد دیغگاه ٌؼؼیَ

زٌاقّیی ىِيی در رضایث ( ىكارکث در صم جؿارض و ازحياع و ُيفکؼی زوزیً ؾاىم 1996) 3دو ُيـؼ اؿث. ةَ ؾلیغه کاؿهّ و راةیٍـً

ةاقغ. ىِو اؿث کَ زوزیً جّان ىّازَِ ةا جؿارض و صم  زّد جؿارض در رواةط زٌاقّیی غیؼكاةم ازحٍاب ىیؿث کَ وا ؿث. ایً در صانیا

ةؼ اؿاس دیغگاه  جّاٌغ ةـحؼی از جؿارضات زٌاقّیی را جّنیغ و جكغیغ کٍغ. ُای اقحغال زوزیً ىی قک ىّكؿیث آن را داقحَ ةاقٍغ. ةی

فؼدی و رضایث زٌاقّیی وزّد دارد و ایً رواةط  داری ىكکالت ةیً ىٍفی و ىؿٍی ( راةع1390َىضللاٌی چّن ظّازَ و ظضؼی ىلغم )

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ پؼؿحاران ةعف ویژه ةا فكار و اؿحؼس  .]2[ قٌّغ ظاٌّاده جهلی ىی-ىیاٌسی ظامی ةؼای جؿییً قغت و ٌّع جؿارض کار

کٍٍغ. ةٍاةؼایً، قٍاؿایی ؾّاىم جكغیغ کٍٍغه جؿارض  ظاٌّاده را جسؼةَ ىی-قغهی ظامی روةؼو ُـحٍغ، اگؼ ىحاُم ٌیؽ ةاقٍغ، جؿارضات کار

 ظاٌّاده از اُيیث ظامی ةؼظّردار ظّاُغ قغ.-کار

 

 بيبن مسئلٍ
دیؼ ظّد را در أُا جُا ٌیازىٍغ اؿث و آن ةكؼی ةَ ظغىات آن  ر ؿیـحو ظغىات ؿالىث ُـحٍغ کَ زاىؿَپؼؿحاران از اؾضای ىِو د

اُيیث ىضاؾفی ةؼظّردار اؿث، زیؼا ٌَ پؼؿحاران از  یجّزَ ةَ ؿالىث ؾيّىدٍُغ.  ُای ىعحهف اٌسام ىی ٌؼام ؿالىث از ظؼیق ایفای ٌلف

ؿـات ةِغاقحی ٌیؽ صائؽ اُيیث اؿث. پؼؿحاران ةؼای ؤوری ى افؽایف کیفیث ظغىات و ةِؼهُا ىِو اؿث، ةهکَ از ٌؼؼ  جٍِا ؿالىحی ظّد آن

 کٍٍغگی ظّد را ةَ ٌضّ اصـً اٌسام دٍُغ، ةایـحی ؿعش ؿالىث ؾيّىی ظّد را صفغ ٌيّده و ارجلاء دٍُغ. ایٍکَ ةحّاٌٍغ ٌلف ىؼاكتث

گیؼد و ةغیً دنیم زؽء ىكاغم  دیؼ ؾّاىم ىعحهف كؼار ىیأث جدٍُغه ایً ٌکحَ اؿث کَ ؿالىث ؾيّىی پؼؿحاران جض ُا ٌكان پژوُف

 .]3[ قّد ىی ىضـّبپؼاؿحؼس 

ظاٌّاده در صؼفَ پؼؿحاری غیؼكاةم ازحٍاب اؿث، زیؼا کارکٍان قاغم در ایً قغم ؿعش ةاالیی از ٌیازُای فیؽیکی، -رظغاد جؿارض کار

ظاٌّاده ُيچّن -دیؼ پیاىغُای ىٍفی صضّر جؿارض کارأُا جضث ج ةیيارؿحانُو کارکٍان و ُو  .]1[کٍٍغ  قٍاظحی و ؾاظفی را جسؼةَ ىی

جغاظم ةیً زٌغگی کاری و زٌغگی قعنی ةَ  .]5[ؿعّح اؿحؼؿی ةاال، ؾيهکؼد فؼدی پاییً و کاُف رضایث قغهی و زٌغگی كؼار دارٌغ 

ىغاوم کار و ظاٌّاده ىيکً اؿث ىٍسؼ ةَ ادؼات ؾالوه ةؼ ایً، فكار  .]6[ةٍغی قغه اؿث  جٍف امهی ىضم کار ظتلَ 10ؾٍّان یکی از 

ظاٌّاده ارجتاط ىٍفی ةا ؾيهکؼد قغهی، رضایث قغهی، جؿِغ ؿازىاٌی -ُای ىعحهف قّد. ةا جّزَ ةَ داىٍَ کاری، جؿارض کار ٌاىعهّةی در صّزه

ی قعنی و زٌاقّیی، اٌحلال جٍف ةَ ظاٌّاده ةاؾخ کاُف رضایث از زٌغگ-از ؿّی دیگؼ، جؿارض کار .]7[و صحی كنغ اداىَ ُيکاری دارد 

از ایٍؼو  .]6[ ُای ٌاىعهّب ظاٌّاده و وانغیً راةعَ دارد قّد کَ ایً ىـئهَ ةا ٌلف دیگؼ اؾضاء ظاٌّاده و اصـاس جٍف و ظـحگی در فؼد ىی

 یاةغ. ظاٌّاده پؼؿحاران اُيیث ىی-قٍاؿایی ىحغیؼُای ادؼگػار ةؼ جؿارض کار

                                                           
1
- Work Family Conflict 

2
- Metacognitive 

3
- Kaslo & Robinson 



 17 -84، ص  6931، زمستان  67فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

پایغار درةاره ؿیـحو قٍاظحی قعل اقاره دارد؛ یؿٍی داٌف درةاره ؾّاىهی کَ ةؼ ؾيهکؼد ایً ؿیـحو، ىـئهَ فؼاقٍاظث ةَ داٌف 

دُغ کَ اظحالالت  ىعانؿات ٌكان ىی .]8[گػارد  دیؼ ىیأىلؼرات و آگاُی از وضؿیث فؿهی قٍاظث و ٌیؽ ارزیاةی ىؿٍای افکار و ظاظؼات ج

ُای ىلاةهَ  ایً ةاورُای فؼاقٍاظحی، ةَ اٌحعاب اؿحؼاجژی .]9[ورُای فؼاقٍاظحی ارجتاط دارد اصـاؿی ةا ةاورُای ىؼجتط ةا جفکؼ ةَ ىذاةَ ةا

ٌگؼاٌی(، ٌؼارت ةؼ جِغیغات،  کٍغ کَ ةاؾخ افؽایف دؿحؼؿی ةَ اظالؾات ىٍفی از ظؼیق جفکؼ پایغار )ىذالً ٌاؿازگاراٌَ و جٍؼیيی کيک ىی

جّاٌٍغ ةَ ؾٍّان ؾّاىم  دُغ کَ ةاورُای فؼاقٍاظحی ىی قّد. ایً ىـائم ٌكان ىی ازحٍاب و ؿؼکّب فکؼی و افؽایف اضعؼاب اصـاؿی ىی

ضعؼاةی قٍاظحی ُيچّن افـؼدگی و اظحالالت ا و ظیف گـحؼده ای از اظحالالت روان ]10[ةیٍی رقغ و ٌگِغاری اضعؼاب  ی در پیفؾهّ

جّاٌٍغ ةَ ؾٍّان ُـحَ ةانلّه ؾّاىم جٍؼیو کٍٍغه اصـاؿات ةاقٍغ کَ ٌلف ىِيی  ةَ ظّر ظالمَ، ةاورُای فؼاقٍاظحی ىی .]11[ؾيم کٍٍغ 

 .]12[ کٍٍغ در رظغاد و ٌگِغاری ؿعش اضعؼاب ایفا ىی

جغییؼ  ةا جّان ىی و ُـحٍغ رواٌی ؿالىث وضؿیث در ىؤدؼ از ؾّاىم فؼاقٍاظحی ةاورُای جّان گفث کَ در یک زيؽ ةٍغی ىی

وضؿیث  ةِتّد ةَ گؼدٌغ ىی ؾيّىی ىٍفی ةاورُای افؽایف ةاؾخ یا کٍٍغ و ىی زیاد را ىٍفی افکار ٌاؿازگاراٌَ ُای قیّه کَ ُایی فؼاقٍاظث

 زٌغگی کیفیث پاییً ازحياؾی، کارکؼد در ىكکالت ةاؾخ فؼاقٍاظحی ُای در جّاٌایی ٌلل ىلاةم، ظؼف در و ]13[کؼد  کيک رواٌی ؿالىث

 رواٌی ؿالىث و ةاورُای فؼاقٍاظحی ةیً کَ رؿیغٌغ ٌحیسَ ایً ةَ ای ىلانَ در (2014) 4ُيکاران و فّىٍی .]14[ قّد ىی رواٌی ُای آؿیب و

 .]15[ دارد وزّد داری ىؿٍی و ىذتث راةعَ ٌفؾ ؾؽت و ةاورُای فؼاقٍاظحی ةیً و دار ىؿٍی و ىٍفی راةعَ

ظاٌّاده و یا صحی ؿتب کاُف آن گؼدد، ٌّع و چگٌّگی رضایث زٌاقّیی -جّاٌغ ؿتب ةؼوز و جكغیغ جؿارض کار دیگؼی کَ ىیؾاىم 

ُا ةَ اداىَ  جّان ةَ مّرت جّافق ةیً قؼکا ةؼ ىّضّؾات ىِو در راةعَ، ظؼؿٍغی از وضؿیث راةعَ و جؿِغ آن اؿث. رضایث زٌاقّیی را ىی

 5اؿپؼیچؼ و ُيکاران .]16[ُای ىكحؼك ةیً زوزیً جؿؼیف کؼد  ةعَ زٍـی در ارجتاط و ؾالیق و فؿانیثآن، اةؽار ؾاظفَ و ىضتث و را

ُایی  زٌاقّیی ظّد دارد. ةَ ُؼ صال، ازدواج  قٍاظحی و ذٍُی اؿث کَ فؼد از راةعَ-( ىؿحلغٌغ کَ رضایث زٌاقّیی، ارزیاةی ُیساٌی2008)

(. 2011، 6زا و ةؼای فؼد ٌاؿانو ةاقٍغ )ٌیيحؽ جّاٌٍغ ةَ نضاظ ُیساٌی و زـيی جٍف ُـحٍغ، ىیکَ از رضایث زٌاقّیی پاییٍی ةؼظّردار 

رضایث زٌاقّیی ةَ ظّر ىـحلیو و غیؼىـحلیو ةا اؿحضکام واصغ ظاٌّاده و کیفیث ةِحؼ زٌغگی و ٌارضایحی زٌاقّیی ةا اؿحؼس، اضعؼاب و 

 .]17[ صحی اٌضالل راةعَ زٌاقّیی در ارجتاط ُـحٍغ

ظاٌّاده ٌّؾی از جؿارض اؿث کَ در دٌیای اىؼوز ةَ ؾٍّان ؾاىهی ةؼای ایساد اؿحؼس قٍاظحَ قغه اؿث و ةـیاری از افؼاد -جؿارض کار

 ةا ىؼجتط اٌحؼارات و ُا ظّاؿحَ ةا یک صّزه ةا ىؼجتط اٌحؼارات یا ُا ظّاؿحَ کَ افحغ ىی اجفاق زىاٌی جؿارض ایً .]18[ کٍٍغ آن را جسؼةَ ىی

ارائَ ظغىات ةاکیفیث جّؿط افؼاد قاغم در ایً صّزه ٌلف ىِيی در جضلق ایً ُغف دارد و پؼؿحاران  .]19[ ةاقغ ٌاؿازگار دیگؼ ُای صّزه

فؼؿّدگی  .]20[ قٌّغ ای کَ دارٌغ، دچار افـؼدگی ىی ُای چٍغگاٌَ در ایً ةیً ةَ دنیم ةؼظّرد ةیكحؼ ةا ةیياران و ةارکاری و گاه ٌلف

دٍُغ. در  ةاقغ کَ افؼاد در پاؿط ةَ ىٍاةؽ اؿحؼس قغهی و رواةط ىیان فؼدی در ىضیط کاری از ظّد ٌكان ىی واکٍكی رواٌكٍاظحی ىیقغهی 

ةَ ؾتارت دیگؼ، فؼؿّدگی واکٍكی  .]21[ کٍغ ای فؼد کاُف یافحَ و فؼد ادراك ىٍفی از ىضیط قغهی پیغا ىی چٍیً قؼایعی، ىٍاةؽ ىلاةهَ

 .]22[ ی امهی آن ٌلل جغریسی ىٍاةؽ اٌؼژی دروٌی اؿث ةاقغ کَ ُـحَ غاوم ىیؾاظفی ةَ اؿحؼس ى

ظاٌّاده روةؼو ةاقٍغ و ایً -جّاٌٍغ ةا ىكکالت ىحفاوجی چّن جؿارض کار ُا ىی ُای ویژه ةیيارؿحان ةا جّزَ ةَ ایٍکَ پؼؿحاران ةعف

ةاقغ و قٍاؿایی ىحغیؼُای ىؼجتط  اٌی ةؼای ایً گؼوه از افؼاد ىیجؿارض ةَ دنیم ىاُیث و ویژگی جؿارضی رویکؼد آن ؿتب ةؼوز ىكکالت رو

 ای ىیان ةاورُای فؼاقٍاظحی ای اؿث. ةَ ُيیً دنیم جضلیق صاضؼ ةغٌتال پاؿعگّیی ةَ ایً ؿّال اؿث کَ چَ راةعَ ةا آن صائؽ ارزش ویژه

 اؿحان گیالن وزّد دارد؟ُای  ُای ویژه ةیيارؿحان ظاٌّاده پؼؿحاران ةعف-ةا جؿارض کارو رضایث زٌاقّیی 

 

 ريش
ُای دونحی اؿحان  ُای ویژه ةیيارؿحان زاىؿَ آىاری جضلیق قاىم کهیَ پؼؿحاران ةعفای ةّد.  ىلایـَ -روش جضلیق صاضؼ ؾهّی

ةّده اٌغ. ُا ىكغّل ةَ کار  در ایً ةعف 1397ةاقغ کَ قاىم کهیَ پؼؿحاران زن و ىؼدی اؿث کَ در ةِار ؿال  ٌفؼ ىی 500گیالن ةَ جؿغاد 

ٌفؼ ةَ ؾٍّان صسو ٌيٌَّ جضلیق در ٌؼؼ  217ةَ ىٍؼّر جؿییً صسو زيؿیث ٌيٌَّ از زغول ىّرگان اؿحفاده گؼدیغ کَ ةؼ ایً اؿاس جؿغاد 

گؼفحَ قغٌغ. زيؿیث ٌيٌَّ جضلیق ةَ روش ٌيٌَّ گیؼی جنادفی ؿاده اٌحعاب قغه، ةغیً ىؿٍا کَ اةحغا نیـث از كتم جٍؼیو قغه کارکٍان 

ٌضّه جّزیؽ پؼؿكٍاىَ ةَ مّرت اٌفؼادی ةّده و در آن از اٌغ.  ُای ویژه جِیَ و از ىیان آن ُا جؿغادی از افؼاد ةَ جنادف اٌحعاب قغه ةعف

                                                           
4
- Foumany, Salehi & Ifaei 

5
- Sprecher, Wenzel & Harvey 

6
- Nimtz 
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درظّاؿث گؼدیغ کَ در ىعانؿَ قؼکث کٍٍغ. ؿپؾ ىضلق ةا جّضیش دنیم پؼ کؼدن پؼؿكٍاىَ و اقاره ةَ ىضؼىاٌَ ُای ویژه  پؼؿحاران ةعف

 و دادن اظيیٍان کافی، ةَ جّزیؽ پؼؿكٍاىَ در ةیً افؼاد پؼداظث.ن ُا آ ةّدن اظالؾات

 گیؼی ىحغیؼُای پژوُف از پؼؿكٍاىَ ُای قؼح زیؼ اؿحفاده قغ:  در ایً جضلیق زِث اٌغازه

 درةاره را افؼاد ةاورُای قغه، ؿاظحَ 1997 ؿال در ونؽ جّؿط کَ ؿّانی 30 گؽارقی ظّد ىلیاس ایًونؽ:  ةاور فؼاقٍاظحی پؼؿكٍاىَ -

 کاىالً  :4ٌـتحاً ىّافلو،  :3 ىّافلو، کيی :2 ىعانفو، :1) نیکؼت ای چِار درزَ ىلیاس اؿاس ةؼ ُا پاؿط دُغ. ىی كؼار ؿٍسف جفکؼقان ىّرد

از  ایدرزَ چِار ظیف یک در قّد. ىلیاس ىی زيؽ ُو ةاُا  ىلیاس ٌيؼات زیؼ کم، ٌيؼه ةَ دؿث آوردن قٌّغ. ةؼای ىی ىضاؿتَ ىّافلو(

 ةاور دٍُغه ٌكان ىی ةاقغ. کـب ٌيؼه ةاال 120جا  30ةیً  ىلیاس قّد. داىٍَ ٌيؼات ىی گػاری ٌيؼه ىّافلو ظیهی جا ىّافق ٌیـحو

 و کم ىلیاس ةؼای را آنفای کؼوٌتاخ ضؼیب داىٍَ ایً ىلیاس پایایی ( ةؼای2004) ُاجّن-کاجؼایث افؼاد اؿث. ونؽ، ةیً در كّی فؼاقٍاظحی

اٌغ. ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ کم  گؽارش کؼده 59/0جا  87/0ُا  و ةؼای ظؼده ىلیاس 75/0و پایایی ةازآزىایی را  76/0جا  93/0از ُا  ىلیاس ظؼده

ُای کٍحؼل ٌاپػیؼی، ةاورُای ىذتث، وكّف قٍاظحی، اظيیٍان قٍاظحی  گؽارش قغه اؿث و ةؼای ظؼده ىلیاس 91/0ىلیاس در ٌيٌَّ ایؼاٌی 

 (. در1387زاده و ُيکاران،  گؽارش قغه اؿث )قیؼیً 71/0و  80/0، 81/0، 86/0، 87/0کٍحؼل افکار ةَ جؼجیب در ٌيٌَّ ایؼاٌی و ٌیاز ةَ 

آىغ.  دؿث ةَ 93/0پایایی  ضؼیب و قغ اؿحفاده فؼاقٍاظحی ةاور کم از ٌيؼهُا  جضهیم داده ةؼای ( ٌیؽ1396آكازاٌی و ُيکاران )جضلیق 

 ةؼآورده گؼدیغ. 768/0ةغؿث آىغه ةؼای ایً ىحغیؼ در جضلیق صاضؼ ىلغار آنفای کؼوٌتاخ 
قغ قاىم  َی(، ج1998ِآن جّؿط اونـّن ) یؿؤان 47کَ فؼم  چیاٌؼ ییزٌاقّ ثیپؼؿكٍاىَ رضا ایٍؼیچ: زٌاقّیی رضایث پؼؿكٍاىَ -

 گؼفحَ قغه اؿث )کاىالً  ٌؼؼ اؿث( در کؼتیٌگؼش ؿٍر از ٌّع ن کی)کَ در امم  یا ٍَیاةؽار ةَ مّرت پٍر گؽ ًیا. اؿث اسیىلظؼده  12

 زیؼىلیاس 4 ایً پؼؿكٍاىَ دارای قّد. ىی ادهد ازیجا پٍر اىح کی از کی ىعانف( کَ ةَ ُؼ ىّافق، ىّافق، ٌَ ىّافق وٌَ ىعانف، ىعانف، کاىالً

ىاده  47کهی از رواةط زٌاقّیی ٌيؼات فؼد در جياىی  ةؼای ىضاؿتَ ٌيؼه رضایث. اؿث جؿارض( صم جضؼیف آرىاٌی، ارجتاظات، )رضایث،

 ةَ ایً قیّه )کاىالً  44، 36، 34، 33، 10، 17، 25، 26، 27، 28، 29، 1، 2، 3، 5، 7، 9ىعاةق اىحیازات در داظم پؼؿكٍاىَ یؿٍی ؿؤاالت 

، 31، 32، 35، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 4، 6، 8، 11، 12، 13، 14، 15قّد و ؿؤاالت  ( داده ىی1ىعانفو ٌيؼه  و کاىالً 5ىّافلو ٌيؼه 

قّد  داده ىی (5وکاىالً ىعانفو ٌيؼه  1ةَ ایً قیّه یؿٍی )ةَ گؽیٍَ کاىالً ىّافلو ٌيؼه  45، 46، 47، 16، 19،18، 20، 21، 22، 23، 24، 30

ؿحاٌغارد و جفـیؼ وضؿیث رضایث زٌاقّیی آیغ و ةؼای جتغیم آن ةَ ٌيؼه ا و یک ٌيؼه ظام ةَ دؿث ىی قغهؿؤال را ةا ُو زيؽ  47و ٌيؼه 

 ثیرضا ُای جضؼیف آرىاٌی، ( ةؼای ظؼده ىلیاس1989گؽارش اونـّن، فّریٍؼ و دراکيً ) کافی اؿث. ضؼیب آنفای پؼؿكٍاىَ اٌؼیچ در

 غپؼوری، ظاٌّاده وزٍـی، فؼزٌغان وفؼزٌ راةعَ ُای اوكات فؼاغث، جؿارض، ىغیؼیث ىانی، فؿانیث صم زٌاقّیی، ىـایم قعنیحی، ارجتاط،

. 71/0 ،72/0، 77/0، 48/0، 76/0، 74/0، 75/0، 68/0، 73/0، 9/0،81/0 ؛جؼجیب از ایً كؼار اؿث ُای ىـاوات ظهتی ةَ دوؿحان، ٌلف

)ةؼای رضایث زٌاقّیی( ةا  86/0ُای ىـاوات ظهتی( جا  )ةؼای ٌلف 68/0چٍغیً جضلیق ىحفاوت از ُای اٌؼیچ در ضؼیب آنفای ظؼده ىلیاس

)ةؼای رواةط  92/0جا  (ُای اوكات فؼاغث )ةؼای فؿانیث 77/0ُفحَ ةیً  4ةّده اؿث. اؾحتار ةازآزىایی پؼؿكٍاىَ در فامهَ  79/0ىیاٌگیً 

ازؼا  ىحأُم زوج 25501 روی 2000 ؿال در ایٍؼیچ رضایث زٌاقّیی ةّده اؿث. پؼؿكٍاىَ 86/0ةا ىیاٌگیً  (جضؼیف آرىاٌی زٍـی و

 ةّده% 83 و %84%، 80%، 86جؼجیب  ةَ آرىاٌی جضؼیف و جؿارض صم زٌاقّیی، ارجتاط، رضایثُای  ىلیاس ظؼده ؼایة آنفا ضؼیب. گؼدیغ

% ةَ دؿث آىغ. ىلغار آنفای کؼوٌتاخ 77% و 62%، 78%، 68 ةا ةؼاةؼ جؼجیب ةَ زوج 365 ةا جؿغاد (1389) آؿّدهجضلیق  در آنفا ضؼیب. اؿث

 ةؼآورده گؼدیغ. 790/0جضلیق صاضؼ ةغؿث آىغه ةؼای ایً ىحغیؼ در 

ؿّال اؿث کَ پٍر ؿّال جؿارض  10دارای ( ؿاظحَ قغه و 1996ٌث ىَ یؼ ) ظاٌّاده: ایً پؼؿكٍاىَ جّؿط-پؼؿكٍاىَ جؿارض کار -

ؾتارات ) کار-ظاٌّادهقّد( و پٍر ؿّال جؿارض ام ىی ، ىاٌٍغ ؿاؾث ُای کاری ىً، ىاٌؽ از اٌسام وػایف ظاٌّادگی5جا  1ؾتارات ) ظاٌّاده-کار

 کاىالً»نیکؼت از اىحیازی  7قّد( را در ىلیاس ای ىً ىی، ىاٌٍغ وػایف ظاٌّادگی ىً، ةاؾخ ةؼوز ىكکم در اٌسام وػایف صؼف10َجا  6

را ةؼای ایً  94/0(، ضؼیب پایایی 2002ٌيؼه ةیكحؼ ةَ ىؿٍای جؿارض ةیكحؼ اؿث. فیهغز )کٍٍغ.  گیؼی ىیاٌغازه« ىّافق کاىالً»جا « ىعانف

و كـيث دوم آن  82/0ٌفؼ و ةَ روش آنفای کؼوٌتاخ  100پؼؿكٍاىَ گؽارش داده اؿث. پایایی كـيث اول پؼؿكٍاىَ ةا صسو ٌيٌَّ ای 

ؿازة روان  16(. روایی پؼؿكٍاىَ را ؿازٌغگان آن ةَ روش ُيتـحگی ُيگؼا و واگؼا ةا 1387ةَ دؿث آىغه اؿث )ىهکیِا و ُيکاران،  92/0

ىاٌٍغ رضایث از زٌغگی و رضایث قغهی ةؼرؿی کؼده و ٌحایر آن ٌكان داده اؿث کَ ایً پؼؿكٍاىَ ةا رضایث قغهی و رضایث از  قٍاظحی

روایی پؼؿكٍاىَ جّؿط ؿازٌغگان ةا  (.1996زٌغگی راةعة ىٍفی و ةا جؿارض و ٌلف و اةِام ٌلف راةعة ىذتث دارد )ٌث ىایؼ و ُيکاران، 

ةا قاٌؽده ؿازه روان قٍاظحی ىاٌٍغ رضایث از زٌغگی، رضایث قغهی، جؿارض ٌلف و اةِام ٌلف ةؼرؿی و روش ُيتـحگی ُؼ دو كـيث 

(. 1386فاجضی زاده، ) ىكعل قغ کَ ةا رضایث قغهی و رضایث از زٌغگی ارجتاط ىٍفی و ةا جؿارض ٌلف و اةِام ٌلف ارجتاط ىذتث دارد

در جضلیق  ةّده اؿث. 86/0( ةؼاةؼ ةا 1389) و ُيکاران انیمالصو در ىعانؿَ  88/0ؼ ةا ( ةؼاة1996) ؼیٌث ىَ پایایی ایً جضلیق در ىعانؿَ 
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( از كـيث اول پؼؿكٍاىَ ةَ ىٍؼّر ؿٍسف جؿارض کار ظاٌّاده اؿحفاده قغ کَ ضؼیب پایایی آنفای کؼوٌتاخ آن 1395پاغّش و ُيکاران )

 ةؼآورده گؼدیغ. 923/0ایً ىحغیؼ در جضلیق صاضؼ  ىلغار آنفای کؼوٌتاخ ةغؿث آىغه ةؼای ةّد. 91/0گّیَ اول(  5)

 ةَ و قغ اؿحفاده اؿحاٌغارد اٌضؼاف و اریىؿ اٌضؼاف ً،یاٌگیى چّن ییُا آىاره از پژوُف یفیجّم یُا داده میجضه و َیجسؽ ىٍؼّر ةَ

 یؼیگ اٌغازه ىغل ىغل، ةؼازش آزىّن ،یغییجأ یؾاىه میجضه ،یُيتـحگ بیضؼ چّن ییُا آزىّن از قیجضل یُاَ یفؼض میجضه و َیجسؽ ىٍؼّر

ةَ ىٍؼّر جضهیم داده ُای ىّرد ٌیاز از آزىّن پاراىحؼیک ُيتـحگی اؿحفاده قغ. ةغیً جؼجیب کهیَ جسؽیَ و  .قّد یى اؿحفاده ؼیىـ میجضه و

اٌسام   Smart PLS 3.0 افؽار ٌؼم کيک ةَ ىـیؼ ٌیؽ و جضهیم SPSS 21 ُای ىؼةّط ةَ آىار جّمیفی و اؿحٍتاظی ةَ وؿیهَ ٌؼم افؽار جضهیم

 گؼفث.
 

 َب  یبفتٍ
ةاقغ کَ جيام ىحغیؼُای جضلیق جّمیف قٌّغ. در ایً راؿحا گؽارش ضؼوری ىی كتم از ورود ةَ ىؼصهَ جسؽیَ و جضهیم اظالؾات، 

 داده قغه اؿث:جّمیفی از ىحغیؼُای جضلیق ارایَ قغه کَ ایً ٌّع اظالؾات در كانب زغاول و ٌيّدارُایی ةَ قؼح زیؼ ٌكان 

 ةاقغ کَ در ذیم ةَ جّمیف آن ُا پؼداظحَ قغه اؿث. ُایی ىی دارای ىؤنفَ ةاورُای فؼاقٍاظحیةاورُای فؼاقٍاظحی: ىحغیؼ 

 ببيرَبي فزاضىبختی َبي متغيز . تًصيف مًلف1ٍ جذيل

 واریاٌؾ اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد ىحغیؼ

 52/15 94/3 76/15 217 ةاورُای ىذتث درةاره ٌگؼاٌی

 00/13 60/3 86/19 217 پػیؼی افکار و ظعؼات ىؼةّط ةَ ٌگؼاٌی ةاورُای ىٍفی درةاره کٍحؼل

 90/16 11/4 79/15 217 ؾغم اظيیٍان قٍاظحی

 86/6 61/2 66/17 217 ٌیاز ةَ کٍحؼل افکار

 38/10 22/3 76/20 217 فؼآیٍغُای فؼاقٍاظحی ظّدآگاُی قٍاظحی

 

 

 
 ببيرَبي فزاضىبختی َبي متغيز مؤلفٍ. 1ومًدار 

 
 ُا پؼداظحَ قغه اؿث. ةاقغ کَ در ذیم ةَ جّمیف آن ُایی ىی دارای ىّنفَرضایث زٌاقّیی ىحغیؼ رضایث زٌاقّیی:    

 رضبیت سوبضًیی َبي متغيز لفٍؤتًصيف م .2 جذيل

 واریاٌؾ اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد ىحغیؼ

 13/7 67/2 71/10 217 یپاؿط كؼارداد

 99/4 23/2 44/20 217 ییزٌاقّ ثیرضا
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 31/13 64/3 31/10 217 یحیقعن میىـا

 92/10 30/3 66/7 217 ییارجتاط زٌاقّ

 61/14 82/3 40/13 217 صم جؿارض

 815/0 90/0 17/7 217 یىان ىغیؼیث

 03/7 65/2 99/11 217 ىؼةّط ةَ اوكات فؼاغث یُا ثیفؿان

 40/9 06/3 98/12 217 یرواةط زٍـ

 80/5 40/2 32/14 217 فؼزٌغان ازدواج و

 50/5 34/2 24/10 217 دوؿحان و ـحگانة

 41/1 18/1 43/6 217 یىـاوات ظهت یُا ٌلف

 82/17 22/4 13/9 217 یغجیؾل یؼیگ زِث

 

 

 

 رضبیت سوبضًیی َبي متغيز لفٍؤ. م2 ومًدار

 ذیم آىغه اؿث. درظاٌّاده -جؿارض کارجّمیف ىحغیؼ ظاٌّاده: -جؿارض کار   

 خبوًادٌ-تعبرض کبر . تًصيف متغيز3 جذيل

 واریاٌؾ اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد ىحغیؼ

 86/72 53/8 85/30 217 ظاٌّاده-جؿارض کار
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 خبوًادٌ-تعبرض کبر . متغيز3ومًدار 

ُای آىاری ُای ىعؼح قغه و آزىّنفؼضیَُای ةغؿث آىغه از زاىؿَ آىاری، در ایً ةعف ةَ ةؼرؿی پؾ از جّمیف ىحغیؼُا و پاؿط

ُای ةغؿث آىغه پؼداظحَ قغه اؿث جا از نضاظ آىاری ىّرد اؿحفاده در پژوُف اقاره ىی قّد. ةَ ةیان دیگؼ در ایً ةعف ةَ جضهیم یافحَ

 ىضلق ىكاُغات از صامم ٌحایر جؿيیو اؿحٍتاظی جضهیم از ُای پژوُف را ىّرد ةؼرؿی كؼار داد. در واكؽ ُغفةحّان مضث و ؿلو فؼضیَ

 .ةاقغ کَ ُيان زاىؿة آىاری اؿث، ىی امهی زيؿیث ةَ ظّد اٌحعاةی ٌيٌَّ در

ُياٌعّر کَ در زغول زیؼ  .دارد وزّد راةعَ آٌان ظاٌّاده-کار جؿارض و ویژه ُای ةعف پؼؿحاران فؼاقٍاظحی ةاورُای ةیًفزضيٍ ايل: 

ىّرد كتّل واكؽ قغه اؿث  β; 188/0ةا ضؼیب ىـیؼ اؿحاٌغارد  ظاٌّاده-کار جؿارضو  فؼاقٍاظحی ةاورُایقّد، راةعَ ةیً ىحغیؼ  ىكاُغه ىی

(96/1<tاز آٌسایی کَ ضؼیب ىـیؼ ؾغدی ىذتث اؿث، نػا راةعَ ىـحلیو دو ىحغیؼ را ىی .)  جّان ٌحیسَ گؼفث. ةا جّزَ ةَ ىعانب فّق

 آٌان ظاٌّاده-کار جؿارض و ویژه ُای ةعف پؼؿحاران فؼاقٍاظحی ةاورُای ةیًجّان گفث کَ فؼضیَ ىػکّر ىّرد جأییغ كؼار گؼفحَ اؿث و  ىی

 .دارد وزّد راةعَ

 . بزرسی فزضيٍ ايل پژيَص4 جذيل

 ییغأییغ یا ؾغم جأج t P(sig)آىاره  ضؼیب ىـیؼ اؿحاٌغارد فؼضیَ

 تبیيذ P<05/0 567/2 188/0 ظاٌّاده-جؿارض کار ←ةاورُای فؼاقٍاظحی 

 

 زٌغگی رضایثةیً ىحغیؼ  .دارد وزّد راةعَ آٌان ظاٌّاده-کار جؿارض ةا ویژه ُای ةعف پؼؿحاران زٌاقّیی زٌغگی رضایث فزضيٍ ديم:

(. از آٌسایی کَ ضؼیب ىـیؼ ؾغدی t>96/1ىّرد كتّل واكؽ قغه اؿث ) β; 434/0ةا ضؼیب ىـیؼ اؿحاٌغارد  ظاٌّاده-کار جؿارضو  زٌاقّیی

ییغ كؼار أجّان گفث کَ فؼضیَ ىػکّر ىّرد ج جّان ٌحیسَ گؼفث. ةا جّزَ ةَ ىعانب فّق ىی ىذتث اؿث، نػا راةعَ ىـحلیو دو ىحغیؼ را ىی

 .دارد وزّد راةعَ آٌان ظاٌّاده-کار جؿارض ةا ویژه ُای ةعف پؼؿحاران زٌاقّیی زٌغگی رضایثگؼفحَ اؿث و 

 . بزرسی فزضيٍ ديم پژيَص5جذيل 

 ییغأییغ یا ؾغم جأج t P(sig)آىاره  ضؼیب ىـیؼ اؿحاٌغارد فؼضیَ

 جاییغ P>05/0 506/3 434/0 خبوًادٌ-تعبرض کبر ← رضبیت سوبضًیی 
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 بحث ي وتيجٍ گيزي
 قّد.ُای ىػکّر اقاره ىیگیؼی فؼضیَایً پژوُف دارای دو فؼضیَ ةّد کَ در ایً كـيث ةَ ةضخ و ٌحیسَ

ةؼرؿی ٌحایر صامم از  .دارد وزّد راةعَ آٌان ظاٌّاده-کار جؿارض و ژهیو یُا ةعف پؼؿحاران یفؼاقٍاظح یةاورُا ًیة ايل: فزضيٍ

 ىحغیؼ دو ةیً جی آىاره ىیؽان ىؿٍاداری، ضؼایب صانث در ؿاظحاری ىغل ةَ جّزَ دُغ کَ ةا ُای ةغؿث آىغه ٌكان ىی دادهجسؽیَ و جضهیم 

ارجتاط  گفث جّان ىی ( ةّده، نػا-96/1جا  96/1ةازه ) از ظارجآن ُا  ظاٌّاده-کار جؿارضو  ژهیو یُا ةعف پؼؿحارانی فؼاقٍاظح یةاورُا

اؿحاٌغارد ایً راةعَ ؾغد ىذتحی  ىـیؼ از ظؼفی، ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ضؼیبدارد و ایً فؼضیَ ىّرد جأییغ اؿث.  وزّدىؿٍاداری ةیً ایً ىحغیؼ 

جّان ایٍگٌَّ گفث کَ ُؼ چَ ؿعش ةاورُای فؼاقٍاظحی پؼؿحاران ةاالجؼ  ةاقغ. ةَ ؾتارت دیگؼ، ىی اؿث، نػا راةعَ ىّرد ٌؼؼ از ٌّع ىـحلیو ىی

-یاةغ و ةؼؾکؾ ُؼ چَ ؿعش ةاورُای فؼاقٍاظحی کيحؼ ةاقغ، از ىیؽان جؿارض کار ُا افؽایف ىیّاده در آنظاٌ-ةاقغ، ؿعش جؿارض کار

 (1392) ُيکاران و انیپّرٌاىغار، ]23[ (1396ُای ایً فؼضیَ ةا ىعانؿات کؼىی و ُيکاران ) قّد. ٌحایر صامم از یافحَ ظاٌّاده کاؿحَ ىی

ظتق ىغل فؼاقٍاظث، ىكکالت افؼاد از ةاورُای ازحياؾی ىٍفی ٌكات  ةاقغ. ُو راؿحا ىی ]25[( 2017ؿسّدو و ؿانگّئؼو )-و راىّس ]24[

کٍغ. در ایً جئّری،  ای ىكحق قغه کَ ُيان فؼاقٍاظث اؿث کَ ؿیـحو قٍاظحی فؼد را کٍحؼل ىی گیؼد، ةهکَ از داٌف اؿاؿی زغاگاٌَ ٌيی

ؿازی ةاورُای فؼاقٍاظحی اؿث کَ ایً ةاورُا در اظحالالجی ىذم اضعؼاب فؼاگیؼ، اظحالل اؿحؼس پؾ از  فؿال  سَانگُّای ٌاةٍِسار ٌحی

 .]26[ؿاٌضَ، ٌگؼاٌی قغهی و افـؼدگی دروٌی ٌلف دارد 

ؾّاىهی را کَ ةَ کٍیو و ٌیؽ  جّان گفث کَ از آٌسایی کَ فؼاقٍاظث چیؽُایی را کَ ةَ آن ُا جّزَ ىی در جتییً ایً فؼضیَ ىی

گػارد. ةَ  ةؼیو جأدیؼ ىی کٍغ، پؾ ةؼ اٌّاع راُتؼدُایی کَ ةؼای جٍؼیو افکار و اصـاؿاجيان ةکار ىی قٌّغ، جؿییً ىی ُّقیاری ىا وارد ىی

ّای ةاورُا و ٌاپػیؼ و جکؼاری در واکٍف ةَ افکار، اصـاؿات و ةاورُای ىٍفی اؿث. ىضح ؾتارت دیگؼ، ىكکالت افؼاد ٌحیسَ ؿتک جفکؼ اٌؿعاف

ارزش قيؼدن  قٌّغ و افکار ىؼةّط ةَ ةی کٍغ. ةؼای ىذال، افکار ىؼةّط ةَ ظعؼ ىّزب اضعؼاب ىی افکار، ٌّع اظحالل جسؼةَ قغه را جؿییً ىی

ُای جفکؼ  گیؼی ؿتک قٌّغ. اظحالالت ُیساٌی پیاىغ فؼآیٍغُای فؼاقٍاظحی اؿث کَ ةَ قکم ظّد، ةَ اصـاس غيگیٍی در فؼد ىٍسؼ ىی

 ؿازد. ُای ظّالٌی ىغت و ؾّد کٍٍغه پؼدازش ىٍفی اظالؾات ىؼةّط ةَ ظّد گؼفحار ىی قٌّغ و فؼد را در وضؿیث امی ىٍسؼ ىیظ

ةؼرؿی ٌحایر صامم از جسؽیَ  .دارد وزّد راةعَ آٌان ظاٌّاده-کار جؿارض و ُای ویژه ةعف پؼؿحارانرضایث زٌاقّیی  ةیًفزضيٍ ديم: 

 ةیً جی آىاره ىیؽان ىؿٍاداری، ضؼایب صانث در ؿاظحاری ىغل ةَ جّزَ دُغ کَ ةا ىغه در فنم چِارم ٌكان ىیُای ةغؿث آ و جضهیم داده

ارجتاط ىؿٍاداری  گفث جّان ىی ةازه ةّده، نػا از ظارجُا  آن ظاٌّاده-کار جؿارضو  ژهیو ُای ةعف پؼؿحاران ییزٌاقّ یزٌغگ ثیرضا ىحغیؼ دو

اؿحاٌغارد ایً راةعَ ؾغد ىٍفی اؿث، نػا  ىـیؼ از ظؼفی، ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ضؼیبییغ اؿث. أفؼضیَ ىّرد جدارد و ایً  ةیً ایً ىحغیؼ وزّد

ةاالجؼ  پؼؿحاران ییزٌاقّ یزٌغگ ثیرضاجّان ایٍگٌَّ گفث کَ ُؼ چَ ؿعش  ةاقغ. ةَ ؾتارت دیگؼ، ىی راةعَ ىّرد ٌؼؼ از ٌّع ىؿکّس ىی

-کيحؼ ةاقغ، ةؼ ىیؽان جؿارض کار ییزٌاقّ یزٌغگ ثیرضایاةغ و ةؼؾکؾ ُؼ چَ ؿعش  ُف ىیُا کا ظاٌّاده در آن-ةاقغ، ؿعش جؿارض کار

 قّد. ظاٌّاده افؽوده ىی

، رؿحگار ظانغ و ]2[ (1395، ظّازَ و ظضؼی ىلغم )]3[ (1395فؼ و ُيکاران ) راؿحا ةا ىكاُغات قِؼی ٌحایر ایً فؼضیَ ُو

ظاٌّاده ةؼ چگٌّگی زٌغگی ظاٌّادگی افؼاد -ةاقغ. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ جؿارض کار ىی ]27[( 2017، االؾؼو و ُيکاران )]1[ (1392ىضيغی )

کٍغ. در واكؽ، چگٌّگی زٌغگی ظاٌّادگی ىفِّىی اؿث کَ  ةیٍی ىی جّان گفث کَ ایً ىّضّع رضایث زٌاقّیی را ٌیؽ پیف گػارد، ىی دیؼ ىیأج

ُای فؼد ةَ ؾٍّان ُيـؼ، ىادر، ُيؼاه ةا پاداش و دور از جٍف و ؿایؼ پیاىغُای ىٍفی اؿث را  انحی کَ ٌلفؿالىث ظاٌّادگی فؼد، یؿٍی ص

ُای ؿٍحی ظاٌّادگی و درگیؼی گـحؼده در ٌلف کاری ةیكحؼ ٌارضایحی از زٌغگی کاری  ظّر کهی، زٌان ةَ دنیم اٌسام ٌلف گیؼد. ةَ در ةؼ ىی

قّد کَ کاُف رضایث زٌاقّیی و صحی قغهی  ظاٌّاده ةؼای ایً گؼوه از زٌان ىٍسؼ ىی-ئهَ ةَ جؿارض کارکٍٍغ. ایً ىـ و زٌاقّیی را اةؼاز ىی

ظاٌّاده، جسارب و صاالت ؾاظفی ُيـؼ ةَ ظاٌَ ىٍحلم قغه و ةَ ُيان ٌضّ جسارب و صاالت ؾاظفی ىؼجتط -را ةَ دٌتال دارد. در جؿارض کار

 جّاٌٍغ در دراز ىغت، پیاىغُای ىٍفی در زٌغگی زٌاقّیی داقحَ ةاقٍغ. . ایً پیاىغُای جکؼاری ىیدؼ از ظّد ؿازٌغأجّاٌٍغ زٌغگی فؼد را ىح ىی
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