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  تج اه  اا  کایکنان  سرک  ندفی  این  یااطه سراتاای   پژوهش حاضر  اا هف  عااالت  هدف:

یوش پژوهش    روش پژوهش:سررانعاد  ادجاش شررف     تاهفی    عیادج   اا  کای الی  شررفن غ قه

 ه ندانیکل  حاضر  ان دع  هبکترا   اعال و ان یوش عااالت  سراتاای  اسرا االد  شرفد اسر  

جاعاه آعای   1400-1399  تحصریل  سرا   الی  اسرمع  شره  ته ان آناالها   الادشر اد  کایعنف

د   ان   339یوش دبعده یی   تصرراال    اا اسررا االد ان   الاالدف کهپژوهش حاضرر  یا تشررمی  ع 

ان اازای پ سرشرناعه اسرا االد ها  ا ا   ی الآوی  الاالد   کایکنان اه عنعان دبعده اداخاب شرفد ادف

 السرر  و یانان  سررک  ندفی   ،(1393تج اه غ قه شررفن الی کای بمای     پ سررشررناعه  شررف 

پژوهش اعالدف که عیزان پانان  و  اازای  ( 1997   عان   و  آلن  تاهف سانعاد  و پ سرشناعه (2000 

الی پژوهش حراضررر  ارا اسرررا راالد ان آل را  ک ودکراب اره ت تیر  ا ا   هرا  اعاکرای پ سرررشرررنراعره

ها  عحاسرکه شرف  ا ا  تجزنه و تحلی  الاالد  793/0و  921/0، 842/0ناال شرفد  ها  پ سرشرناعه

  SPSS 24ان ضر ن  هبکترا   پی سرعن و عف  عااالت  سراتاای  و اا اسرا االد ان د ش ا زای

  کایکنان   داانج تحلی  دشران الاال که این سرک  ندفی   ها:یافتهاسرا االد شرف     AMOS 24و

سررانعاد  سررانعان یااطه عاناالای  اه  ررعی  ع ک  و  تاهف  و  کای الی شررفن غ قه تج اه  اا

(  هبچنین داانج تحلی  عااالت  سراتاای  دشران الاال که تاهف  P≤ 05/0عترایی  وجعال الایال  

 05/0  کنفی   ع کای یا عیادج   الی  شرفن  غ قه  تج اه  اا کایکنان سرانعاد ، یااطه این سرک 

≥P)  و واضر    تصرعن   انجاال اه  تعادفع   سرانعاد   تعجه و تاکیف اه ایتیا  تاهف  گیری:نتیجه 

اا سررک  ندفی  عا و و عناسرر  و تج اه غ قه شررفن الی کای ،   ععث   ادترراد   دی و ان  یوشررن

 دبانف  کب 

   تاهف سانعاد  ، تج اه غ قه شفن الی کای، سک  ندفی  ها:دواژهیلک
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 مقدمه 

 ا زانش   یا  آدها  سانعاد   تاهف  کها   شفد  الیک  اینش  هتانف،  سانعان  الی  آشمای  شغل   یشف  الدکا   اه  کایکنان

  شغل   یشف  عتی   ن   انجاال  اناا انن،    کنف   اللت ال  ایشا   سانعان  ت ک  ان  یا  آدها  اس   عبمن  که  الهف، ع 

  ض وی   اساخفاش   آننف  اث اخش  اه کب  و  االیعد  اساافاالها   جذب  ععجعال، کایکنان ح ظ ا ا  عناس 

  عف   بعتد   تاهف   عتالزش  اع    انن    ای اف  ات او  شکه  ن   تعادف دب   شغل   ا داعه  ن   اج ا   و   تعساه   اس 

 پ سن    و  تط  عفن ان  ایشف،  عفن ن   تاهف  و  تمش  دیانعنف  و  اس   کای  دی و   عفن ن   اه  جاعع  یونم ال   و

 عناس    عحیط   ه   ا ا   اس   عبمن  شغل   تعساه  اسا اتژ   ع هعش  اها نن  هبچنین،   اس   ادتاد    عنااع

 یاجنفیان،   جعیچیچ،  دعان،  تععیم ،  الکلعش ، شعال  الاالد  تطکیق    هن     ها  نعینه  اا  عاناس   اانف  و  دکاشف

2022 ) 

  یا دیش عهبا نن اجاباع   و  ادتاد   عال ، ها  س عانه که شف ع  ایان سنا ها  النفیاد الی انن عیان و الی 

   ا   وها  تعادبنف   اه  سانعاد   عحییین  تعجه  اتی ها   سا   الی  اعا    کننفع   ان اها  سانعان  عع یی   الی

 پیش  اه، ها   تمنعلعژ    و   اعمادا   الاشان        شف  عاطع   ع ک ها   عحیط  اهبی   و  ا  اال  الی  ع ک 

 المه   شعالدب   تضبینها  سانعان  عع یی   ادتاد ،   دی و   اجاباع   تااعم   و  شغل ها   تج اه  وها  عهای 

 دظ نه (   1394  اای ،   ناالد  و   پی    النزج ان؛  شیخ  اس   ایشا    اهبی   حانز  ععضع   کایکنان  ع ک     ا 

  عیان  هبتاد    اه    ال،   اد یزش  و   یضان   که  الهف ع   دشان  اس ،   شفد  ایائهها   ع   تعسط  که  شفن  غ قه

 که   الهفع   یبهان   ععقای   الی  تج اه  انن   الیواقع،    الایال  اتا    کای  الی  ععجعالها   چالش  و   او ها   عهای 

  ااشف یسیفد  تااال  اهها  چالش اا شفن ععاجهه   ا ا   ال ها  تعادان  و  اعالد اات   حف الی ها عهای  و ها چالش

 تب کز    عی   اه  تج اه غ قه شفن، (   2013هبمایان،  و    ای لینف   دبانف  عب    تعال  کاع    ظ  ی   الی     ال   و

  و (2020 س ،  المت  و  یععز  اسموچ   شعالع  تا نف پ ت  حعاس ععاع  سان  حذ   و  کای  یو  ا  کاع  

 دشان   عطالاا  (   2020  یعپاا،   و  عیت ا   شایعا،  اس   ع یف   اتیای  کایکنان  و ها  سانعان  اهکعال  و   یشف  ا ا 

عنعان  که  الهفع  اه    حبان   عادنف   شغل   عنااع  اا  که  اس   ،حیات   کای  اا  ع تکط  پیاعف  ن   غ قه شفن 

  که  ا دفع   سعال  نعاد   ها سانعان(   2013اکک گ،  و  نعهادتعن  یعسااوسعن،   ای لینف،   اس   ع تکط  اجاباع 

  آدها  اه   که  اس   عطلعب  تج اه  ن   انن  نن ا  کننف،  تج اه  کای  عح   الی  یا  تج اه غ قه شفن  هاآن  کایکنان

  کنی ، عطالاه یا تج اه غ قه شفن  پیشاننفها   که اس  ااشنف  عه  الاشاه اها   عبلم ال  تا کنفع  کب 

 ت یلعن،   اونی  آنفنن،   تاس ،     الایدف  دیان  ایشا     تج ا   ا یس   اه  آدها   پیچیفد  عاهی   اللی    اه  اننها  نن ا

 هنعن   الایدف  تب کز کای الی تج اه غ قه شفن پیشاننفها   ا  تاص بعی اه  که  تحیییات  و  (،2022یو جادین،

 عهای  - چالش  تااال   اع ون،  اه  تا (   2020  آسن،  ون  و  کادیلس   اویتب سن،  ون   هتانف  کبیاب  االایا   الی

 کها    سعسی ، یهک    ، (2012   عتیای،   و   سعدنااگ   ااک ،   الع وت ،    یوناده  اهکعال  ، (1990  سیمتزدابیهال ، 

 عنعان   اه(  2013  هبمایان،  و   ای لینف   عنااع  شغ    و  ،( 2006  الع وت  ،    شغل ها   ونژی   ،(1999  آوولیع،   و

   ادف شفد  عطالاه االایا  الی  تج اه غ قه شفن پیشاننف

  و  الایال وجعال  پیعدف    هانشانعحیط  و   ا  اال  این ( 1986   سمع    ایتیا   ا ا   اتاوا  عنشعی بکق   عیان انن  الی

 سمع   ایتیا   ا ا   اتاوا  عنشعی  الی  سمع   تا نف   شعالع   النفد  یونع د  ندفی   ا ا   عنکا   عنعان  اه  سمع 

  و   یواد   جتب ،  کاع    ی اد   عنعان  اه  سمع    آن  الی  که  اس  ( WHO   جهاد    اهفاش   سانعان  اساس  ا 
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  ی اد  ان  حال   انن اه یسیفن ا ا   شعالع   ی  اه دظ  الی  داتعاد  نا ایبای   یفان ان   ات  چیز  و  اجاباع 

  شناسان   تعال  عحیط  اا  آعفن  کنای  نا  تغیی   هبچنین  و  دیانها  ایضا   ا ا   یا   آینوهان   ااعادنف  اانف  ا  اال  کاع ، 

  نعان،  بع   الی  ندفی   ال ع   تغیی   اهبی   ا   سمع   ایتیا   ا ا   اتاوا  عنشعی  انن،   ا   عمود    اخشنف  تحیق  و

 والبای ،    ی ادهعل   کنفع   تأکیف  ا  اال  سمع   ا   ال عها  انن  تأثی   هبچنین  و    اغ ،  اوقا   و  کای  جبله  ان

 الی   پانفای  و  سال   ندفی   سک   ( ن 2021تعننل     عشااه،  بعی  اه   (2022ییلنتااش،    و  دی  ن  غانننعی،

  االی    عفش  و  کشیفن  سی ای  دعشیفن،   ایبای   تط   ععاع  کاهش  ان  ایش  چیز   یا    ال  ن   ندفی   ال ع 

  ندفی   الی  تااال   اه  ااشف،  الاشاه  پانفای   و  سال   ندفی   سک     ال  ن   اننمه  ا ا   اناا انن،   الادت ع   (افد 

  عشاغ    ان    العنحص اه   ال ع   ن   شاع   ندفی    تااال    ( 2015ک وپا و هبمایان،     یعویتز،   الایال عع ،  دیان  دیز

  و  کننفع   ا آویالد  یا  ادتان  اساس   دیانها   که  ندفی   الی  یا  عشاغ   هبه  که  اس   اخش یضان   و  عاناالای

 تطکیق   اا  آدها  ندفی   سک   الهنفد  دشان  الهنفع   ادجاش  ا  اال  آدچه  دایجه،  الی   یی الع   ا   الی  کننف،ع   عاااال 

 ا آویالد   او  دیانها   اننمه  اه  اتاه  دایجه،  الی   تی   نا  اس   اینشبنف  عشاغ   الی  آدها  واقا   و  دظ   ععیال  نعان

 هبزعان   اغل    ندفی    الی تااال       ااشف   داعاااال  نا  عاااال   تعادفع     ال   ن  ندفی    سک   تی ،  نا  ااشف  شفد

 ( 2022، ییلنتااش و دی  ن غانننعی، والبای ، ی ادهعل  شعالع  تج اه  ندفی  کی ی   و ی اد  سمعا ، اا

 ان   اجاباع  دیز  تکاال   دظ نه  کنف  ع   اها   عبلم ال  اه  تشعنق  یا  ا  اال  سانعان،  الی  عضعن   اه  شفنف  تبان 

سانعاد     و   تاهف  این  ع ک   یااطه شه ودف     اجاباع ،  تکاال   تئعی   اساس   ا    کنفع   حبان ی اای 

  سانعان اه  کایعنف   پاسخ شغل  ها  د  ش  آن  الی که  کای   عحیط اللی  اه(  تاهفا  ع ما    شغل ها  د  ش

  تاهف  کننف، ع   تج اه  ها سانعان  اا   یا  ع کا   تکاالت    که  نااف کایکناد ع   ا زانش  کنف، ع   تایین  یا  تعال

سانعاد     الاالن  دشان  اا  و  الاش   تعاهنف  ایشا   شه ودف   الاش    تعاهنف  ایشا    عشایک   اات،ی اای 

    ا   ی اای  تعادفع   سانعاد    تاهف   که  ( دشان الاالدف2016س نعاسااوا و الهای     (2021 عایتعدع و هبمایان،  

 تاهفا    که  کایکناد   که  الینا انف  هبچنین(  2020   هبمایان  و  سعلاعن   کنف  شعنقت  یا  کایکنان  دیش 

  عاعل   سانعاد   تاهف   که  اس   شفد  ثاا    الاال   تعاهنف  دشان  ااتت  ی اای شه ودف  سانعاد     الایدف،  ااتت  

  پایک،   و   الودالف   ع    جین،    اخشف  اهکعال  یا  کایکنانی اای شه ودف  سانعاد     عتاییباا  تعادفع   که  اس 

  نعاد   سانعاد   تاهف   ااشف  دیز  عیادج   عاغی   تعادفع   عتایی ،  دیش  ان ا   ا   عمود  سانعاد   تاهف(   2018

  اه   تعاهنفع   که  کننف   احتاس  و   ااشنف  الاشاه  سانعان  اا   هعن   و  و االای   کایکنان  که  شعالع   عنامس

 و االای    سانعاد   تاهف  تم ه،  بعی  اه(   2008  ی ن ین،  و  هعیان  لبک  ،   الهنف  االاعه  سانعان  ان  اخش 

  تبان   و   عمقه ها  سانعان  و   کایکنان  که  یی الع   شم    نعاد    سانعاد   تاهفا    اس   کای  عانان  اه  کایکنان

 تعال   کای   اا   کایکنان  که  اس   عاب     ایتکاط  سانعاد    تاهف   کننف   انجاال  تعال  کای   یوااط  ح ظ  ا ا   نناال 

عا اا ،   کننفع   احتاس و  ،ااقی   ی اای    که  الهفع   دشان(  2014   هبمایان  و    ناده  ( 2017  اوافییع 

اا عحیط    تأثی   تح   اس   عبمنشه ودف  سانعاد     عاغی    عنعان  اه  سانعاد   تاهف  ب نق  انتناس    ال 

  پیشاننفها    تتهی   الی عهب   دیش  تاهف  که  اس   ک الد   ثاا (  2016 یایگ    و   ااع   پ ،   یی ال  ق ای  عیادج 

 تتهی    الی  یا  سانعاد   تاهف   عه    دیش  هبچنین(  2015   چاا ا  انن،  ان  پیش   الایال     سانعاد   شه ودف   ی اای

    الاال دشان کای دایجه  یو  ا تناس    ال اا عحیط 
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ی اای شه ودف     وتناس    ال اا عحیط    که  الینا انف  هبچنین(  2020   هبمایان  و  سعلاعن  انن؛  ا   عمود

   ا تعیالایدف  سانعان  اه  کب   حس  و  و االای   ان  عااهف  کایکنان   شعدفع   واسطه  سانعاد   تاهف  اا  سانعاد 

 ی اای   تعادفع     تناس    ال اا عحیطاس ی اای شه ودف  سانعاد     وتناس    ال اا عحیط    اتصا    کلیف  انن

 هبمایان   و   هبچنین ینعکین  سانعاد ،   النفیاد   ان    الهف  ا زانش   یا  سانعاد    تاهف   و   کنف   تشعنق  یا  دیش     ا

 اناا انن،    ااشف شفن  غ قه  تج اهها  ش ط پیش  ان نم    تعادفع  سانعان  اه  تاهف که  کنفع   ایان( 2018 

 نعینه   الی  ا ل   هف   اه  السایاا   نا  ایا  ا ا   که  کنفع   تجهیز  عنااا   اا  یا  کایکنان  سانعاد    عاب    تاهف

  کنف  کب    کایکنان  اه  اس   عبمن  سانعان  اا  عاب    ایتکاط  انن  واقع،  الی الایدف   اساس   دیش  آدهاا   ح  ه 

  الی  آدها  ان  عحا ظ   و   انبن   افهف،   ایشا    پذن   اداطا   آدها   اه  و   کننف عفن ن   یا  اسا س  ععث   بعی  اه   تا

 الس    اه  ا ا         و   ظ  ی   انجاال  و   شغل      سعالی    نا   کبا    شای  ت ونج   عنااع،  الاالن  الس   ان  ا اا 

 ( 2018  هبمایان،  و  هاب  ع    الهیف   ایتیا  یا  عشایک   نا  کای   ی اد    شعال    اه   آدها  ا ا   ایشا   عنااع  آویالن

تعادف،  ها ع کایعنفان و سانعان   که اا عهای  ااتن  هب اد ااشف، ا ا   اناا انن ادجاش تمالیف چالش اد یز

 یسف،ع   کای الی شفن غ قه حال  اه آن ا اساس   ال که ش انط  انجاال  عی   الی تعانع   سعالعنف ااشف  

 که عنااا   .النف یا  وی  اه د و اساافاال تعساه عبلم ال، اوج تمقی ، قکی     ان عاافال   ع ک ها   پیاعف

 دعآوی   عیزان عادنف ااشنف سانعاد  نا جبا  سط   الی اس  عبمن کننف،ع   این  پیش یا کای الی شفن  غ قه

ح  ه  بم ای     تعساه  ا ا       و اانتعیال  اسایم ، عادنف   ال  سط  الی نا سانعان، اعالن  ی ا قادعن نا

،1393 ) 

سک  ندفی  اه    و  شفن  غ قه  تج اه  اه  ع اعط  تحیییا   که  نعاد   اس ،  عشخص   عو،  عطال   اه  تعجه  اا

 ان   یوشن  و  واض    تصعن   انجاال  اه  تعادفع   شعدف،  ت کی   نمفن    تاهف سانعاد  اای    هب اد و عیادج 

تاهف    که  دبانف   عشخص  که  اس   آن  پ   الی  حاض   تحییق  انن اساس  ا   لذا   دبانف   ععث  کب   ادتاد    دی و

تعادف دیش عیادج  الاشاه ااشف؟اناا   ع   سانعاد  الی ایتیاط این سک  ندفی  اا تج اه غ قه شفن الی کای

این سک  ندفی  کایکنان اا تج اه غ قه شفن  انن پژوهش حاض  اا هف  ا یس  عااالت  ساتاای  یااطه

ااشف و اه الدکا  پاسخ اه انن سعا  ا ل  اس  که چ عده تاهف  ع   تاهف سانعاد ی    الی کای اا عیادج 

 کنف؟ ی   سانعاد  الی یااطه این سک  ندفی  کایکنان اا تج اه غ قه شفن الی کای عیادج 

 روش پژوهش 

کایکنان  دیش      تج اه غ قه شفن الی کای ا  اساس سک  ندفی    نیا  شیپژوهش پ  ن ندظ  که هف  ا  نناان  

و ان دظ     شنبایپ -  یتع   قیعنا   ان یوش تحی ننا   ا یس   ااشف، لذا ا اع     تاهف سانعادی     ادجیع

 آناال ها   الادش اد  یعنفه ندان کایپژوهش حاض  یا کل   اه د ی  اه شفد اس   جاعاه آعای    هف  هبکتا 

    پژوهش ا ا ن نالاالدف  الی اع    یعشغع  اه کای اعالدف،تشم  1400-1399   لیشه  ته ان  که الی سا  تحص

 زش ن  اا تعجه اه احابا  ی شعال اسا االد ع  1اه   10(، ان قاعفد 2011ن نشنهاال کمیا  اساس پ    یدبعده ی

عشایک  کننفد ابمعا    400ی     که ان   یتصب ی ادجاش پژوهش، پژوهش نفنکننفیان الی   ا-عشایک 

ی ال     ق ای ی     سه دع  پ سشناعه ا ا  یپ سشناعه کاع  ععیال تحل 339  نکنف که الی دها  یا جبع آوی

 ابمعا  اداخاب شفد اس     اوی

 ابزار پژوهش 
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بمای    پ سشناعه تعسط   انن  (:1393، یگیطالب) کار  در  شدن   غرقه  تجربه   به   مربوط  پرسشنامه   .1

 (2008  هاع   سن  چی  تعسط که شفن  غ قه تج اه  سنجش پ سشناعه اساادفایال ( ا اساس1393 

ان پاسخ عنان تعاساه شفد اس  تا عیزان ععا ی  ا   یزننه  6الی بیف  .شفد اس  ب اح  اعال، شفد تنظی 

 ای  کننف انن پ سشناعه  اه ت تی  ا ا  کاعم عخال   تا کاعم ععا ی  دب د ی   6تا    1و عخال   تعال یا ان  

ن   ادجاش  ا ا دیان ععیالها   عهای  عیان ایتکاط اه عهای ،/چالش تااال  ععل ه، :اس  ععل ه  9   الایا

 انن واقای  اه آیاه  و  االی  شفن نم   ععل ه، الوعین .کنفع   اشاید  االی  آنها   چالش و  االی 

 الییی ها  الی  االی  تعال  ی اایها الی تاع  اه دیان افون تعال، تعالاه و تعالکای بعی اه   ال  که الایال اشاید

 .الایال شعال، ادجاش آدچه اانف ان یوشن  الیک    ال که  عاناس  انن اه یوشن، اهفا  ععل ه، سععین .شعال

   ال که الهفع   اجاند ادجاش شفد،  االی  که الایال اشاید حییی  انن اه عشخص  اانتعیال ععل ه، چهایعین

 الس ، الی کای  یو ا  تب کز پنجبین ععل ه، .دبانف الینا   تعال عبلم ال ان عتاییب  و یوشن  اانتعیالها

 ییج عحیط  ععاع  تعسط و ک الد  یذای  تعال س عانه  االی  الی کاع  بعی اه ا  اال که الهفع   دشان

 احابا  آن الی که  داپذن  آسی  شکه احتاس اه شعالع   ع اعط کنا  ، احتاس ععل ه، ششبین .ادف دشفد

   ال که الهفع  دشان تعالآیاه ، الاالن الس   ان ععل ه، ه ابین  .  ال دیت  ذهن الی  حاض  الیحا  شمت 

ها    االی   اه  تعجه  اا  نعان،  تغیی   ععل ه،  هشابین   دیت   الن  ان  قضاو   و د  ان شفد  نم    االی  اا  کاعم 

 آت ،   و  ده  ععل ه  الیدهان ،  یذیالع  نناال نا  ک    س ع  اا  که  ا سف دظ  اه اس  عبمن ادجاش، نعان  حا  الی

( بم ای    2013اس  انعب و هبم ان،  ا اد یزادنفد  ذاتا   االی   که  عاناس   انن  اه  الیود ،  تج اه پاالاش

( عیزان پانان  تج اه غ قه شفن الی کای یا اه  عی  عحاعان  اا دظ ا  عاخصصین ا  آویال ک الد و  1393 

ا ا  تایین پانا  پ سشناعه دیز اه  عی  آنععن و پس آنععن اا اسا االد ان آل ا  ک ودکاب اقفاش دبعالد و  

 اه الس  آعفد اس     82/0و  84/0ن آنععن اه ت تی  عیزان آل ا  اازای الی پیش تت  و اا

و ادفاند    ااناین   و عناس  ا ا   کا   ن ا نو پا  ن ان یوا   (LSQ) پ سشناعه سک  ندفی :سبک زندگی .2

    دشان الاال که پ سشناعه سک  ندفی     عاعل یج تحلنن، داا یا  اال ا تعیالای اس   هبچن   سک  ندفی     یی

(LSQ)ژد، عکایتنف ان نادس و اینش ون ِ الی ف واییعاع  اس  که اه ت ت  10   و الایا    چنف ااف   ، اازای

؛   ها؛ سمع  یوان شناتا   باییان ا    یش یه پ ن؛ کنا   ونن و تغذ ؛ وینش و تنفیسا سمع  جتباد

اجاباع  سمع  عانع ان الایو  ؛ سمع   اجاناب  پ ؛  الم ؛  ان حعاالث؛ و سمع       یش یها، ععاال عخفی و 

ندفی   اس   بیف ها   سعا  اعالد و هف  آن اینناا  ااااال عخالف سک  70انن پ سشناعه الایا     طیعح

پاسخ عن  آن ان دع  لیم   اعالد که اعایان ع اعط اه ه  یزننه ان یزننه کاعما عخال   تا کاعما ععا ی  اه  

  ساند  یوان   عاعل    تحلی   آنععن  ان  اسا االد  اا (  1391   هبمایان  و  لال   پژوهش  الی   ااشف  ع   6تا    1ت تی   

 (ععیال 87/0   ندفی    سک    یی   ادفاند  و   اینناا    ا ا   ااف  چنف   اازای  عنزلۀ  اه  یا  ندفی    سک   پ سشناعه

   الاالدف ق ای  تأنیف

پ سشناعه تاهفسانعاد  آلن و عان  جه  ا یس  عیزان تاهف کایکنان اه   ی:سازمان  تعهد  پرسشنامه   .3

= هیچ وق ،  1ااشف ع   سعا  الایال و اه  عی  بیف لیم   24سانعان ب اح  شفد اس   انن پ سشناعه  

 ا ا  سنجش تاهف سانعاد  ان پ سشناعه  = تی نکاا هبیشه(5اک   اوقا ،  =4= یاه  اوقا ،  3= انفی ،  2

آلن  ع  و  عؤل ه 1997 ن   سه  پ سشناعه  ن   که  شف  اسا االد  عؤل ه ا   (  و ها   الایا   عتاب   عاب  ، 
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تا    9ااف عتاب  سعات     8تا  1انن پ سشناعه الایا  سه ااف عاب   سعات    .ااشفع   یعنه  24و   هنجای   

ان ت    ا ا  افس  آویالن اعایان کل  پ سشناعه، اعایانا  حا  .اس   24تا    17و ااف هنجای  سعات     16

شعال  انن اعایان ایاد   عیزان اات  ع   شعدف و اه عنعان اعایان کل  الی دظ  ی  اهع   ت  سعات  اا ه  جبع

ااشف و ه  چه اعایان ااتت  ااشف، دشان الهنفد اات اعالن ع   نا پانین اعالن عاغی  ا  اساس دظ  پاسخ الهنفد

انن پ سشناعه   عاغی  اس  و ا عمس و شاع   ا  ع یزننه   7عاالد اه  عی     24شیعد دب د یذای   ااشف 

ععا ی ها   یزننه  ،»کب   ععا ی «  »دتکاا   ، ععا ی «  دفایش«»اتیای  »دظ    »دتکاا «،»،  عخال  «،  کب  

یزننه ه  سعا ، پاسخ الاالد و پس ا  اساس   7اانف اه نم  ان  ها  ااشف  آنععالد ع   عخال  « ، »کاعم عخال  «

الی انن پ سشناعه پاسخ اه ه  عکای  ا  اساس بیف ه   .شعالع  دب د یذای  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1عیاالن  

، و کاعما  6، اتیای ععا ق5، ععا ق4، دظ   دفایش3، عخالف2، اتیای عخالف1لیم    کاعما عخالفا   الیجه 

اعایانا   8-6-5-4ع اعط اه ااف عاب   و سؤات    8تا1یانیذای  شف  الی انن عییاس سؤات  ( اعا7ععا ق

  16-15-14-13-11-10ع اعط اه ااف تاهف عتاب  که الی سؤات     16تا    9اه  عی  عامعس اعال  سؤات   

تا    17   اعایایا  اه  عی  عامعس عحاسکه ی النف  سؤات  12و    9اعایانا  اه  عی  عتایی  و الی سعات   

اعالد و الی سؤات     24 اه عؤل ه تاهف هنجای   اعایانا  اه  عی  عتایی  و الی    23-22-21-20ع اعط 

یوان  ک  پ سشناعه اه یوش تحلی   .اعایایا  اه  عی  عامعس عحاسکه ی النف  24-19-18-17سؤات   

  یزایش شف 89/0و پانان  اه یوش آل ا  ک ودیاب  54/0 -90/0یعنه تعسط پژوهش   

 روش اجرا 

اسا االد شف      فی یو کش   کج  ن،یاد یع  ای، یادح ا  عا  ها پژوهش ان شاتص    هایعاغ  فتع ی  عنظعیاه

  یزایش شف  تنش اه ذک  اس  ا ا   شناتا   یجباها    ژینو   و الی ف ا ا      اوادها   شاتص  نیهبچن

  ها  هی آنععن   ض  عیاه عنظ  زید   اه د ی  اه شف  الیاخش اسانکاب   Spssان د ش ا زای      یاخش تع    یتحل

 اه د ی  اه شف  Amosاا د ش ا زای   عااالت  ساتاای  پژوهش ان عفلتان

 هایافته

پژوهش حاض ،  عیاد ین  ادح ا  عایای( سن ش ک  انن قتب  اه 15/11   94/38کننفیان الی  اعال  الی   )

شعال  اعا پیش آعای تع ی   و اه ت می  ااااال ععیال ا یس  پ الاتاه ع ا یس  عاغی ها  پژوهش اا اسا االد  

ها  تشمی  الهنفد ه  عیعله تنش اس  تعضی  عخاص   الی ها  ه  ااف و شاتصان عا    ااااال، عیعله

 ایائه شعال ها ها الی ه ن  ان عیعلهیااطه اا شیعد تجزنه و تحلی  الاالد 

 پزوهش های توصیفی متغیر  های شاخص  . 1جدول شماره  

 انحراف معیار میانگین   سبک زندگی

05/31 سالمت جسمانی  52/5  

38/31 ورزش و تندرستی   01/5  

75/33 کنترل وزن و تغذیه   61/3  

96/30 پیشگیری از بیماری ها   69/4  

4/31 سالمت روان شناختی  49/3  

73/33 سالمت معنوی  95/3  

38/33 سالمت اجتماعی  89/3  
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13/32 اجتناب از داروها و مواد مخدر   82/3  

06/32 پیشگیری از حوادث   85/4  

29/33 سالمت محیطی  89/3  

14/323 کل   48/33  

 ادح ا  عایای  عیاد ین  تعهد سازمان

08/31 عاطفی  67/4  

7/28 مستمر  23/5  

05/30 هنجاری   82/4  

84/89 کل   1/13  

 عایای ادح ا   عیاد ین  تجربه غرقه شدن در کار 

13/37 کل   51/5  

اا ادح ا    14/323کایکنان الی ک     سک  ندفی عیاد ین عاغی   1ا  اساس داانج اه الس  آعفد ان جفو   

اسا االد، وضای    48/33عایای   اساس شیعد دب د یذای  پ سشناعه ععیال  ا   انن و  ایناا  شفد اس  اناا  

الی  عاب    عیاد ین ااف    1  آعفد ان جفو   ا  اساس داانج اه السی الال   ع   سک  ندفی  عاعسط اینناا 

 05/30  هنجای  اا عیاد ین  و    23/5اا ادح ا  عایای    7/28عتاب   ،  67/4اا ادح ا  عایای    08/31ا  اال دبعده  

داانج حاک  ان آن اس  که عیاد ین اه الس  آعفد  ا ا  عاغی  عحاسکه شفد اس      82/4اا ادح ا  عایای  

ایناا  شفد اس  اناا  انن و ا  اساس شیعد دب د   1/13اا ادح ا  عایای    89/ 84  کایکنان الی ک   تاهف سانعاد  

ا  اساس داانج اه الس  ی الال   اینناا  ع    اات  تاف سانعاد   84  ان  ااتت   یذای  پ سشناعه ععیال اسا االد، دب د

اا ادح ا  عایای   13/37الی ا  اال دبعده  تج اه غ قه شفن الی کای کایکنان  عیاد ین عاغی     1آعفد ان جفو   

  الی   شفن  غ قه  تعن چنین عنعان دبعال که تج اهع   عحاسکه شفد اس   ا  اساس داانج اه الس  آعفد    51/5

اینناا  شفد اس      کای ان حف عاعسط  ااتت   ا  اال دبعده  تاکیف ع 2007هبچنین یایسعن  الی  ای   (  کنف 

ان تعننع اهنجای ا تعیالایدف  الی    5/0ها الی سط   ااشف الاالد  - 2+ و2ها این  االن  چعل   و کشیفی  الاالدعی

 (  2اه الس  آعف جفو   - 2+ و 2ها این انن عطالاه، عیاالن  چعل   و کشیفی  الاالد

 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها  . 2جدول

 کشیدگی  چولگی  ها اسیمق ریز عامل کلی 

 86/1 - 71/1 سمع  جتباد   زندگی سبک 

 94/0 - 00/1 وینش و تنفیسا 

 76/0 - 12/1 کنا   ونن و تغذنه 

 75/0 - 05/1 پیش ی   ان ایبای  ها 

 - 02/1 10/0 سمع  یوان شناتا 

 - 58/0 - 13/0 سمع  عانع  

 78/1 - 20/1 سمع  اجاباع 

 - 34/0 30/0 اجاناب ان الایوها و ععاال عخفی 

 36/0 22/0 پیش ی   ان حعاالث 

 67/0 - 35/0 سمع  عحیط  



 خانواده درمانی کاربردی  |همکاران  و  عطاران |...کارکنان زن با تجربه غرقه شدن در کار یسبک زندگ نیرابطه ب ی معادالت ساختار  487

 

 

 48/0 07/0 ک  

 28/0 08/0 عاب   تعهد سازمانی

 - 59/0 - 07/0 عتاب 

 44/0 09/0 هنجای  

 68/0 - 30/0 کل  

 36/1 91/0 ک  تجربه غرقه شدن درکار 

 بین متغیرهای پژوهش    همبستگی ماتریس . 3جدول 

 3 2 1 ماتریس متغیرها 

   1 سک  ندفی    

  1 47/0** تاهف سانعاد  

 1 **0/38 59/0** تج اه غ قه شفن الی کای  

01/0P<       05/0P< 

   r=    380/0اا عیفای    کای  الی  شفن   غ قه  تج اه  سانعاد  و   تاهف  این(  3جفو    آعفد  الس    اه  داانج   ا  اساس

کای؛   الی  شفن غ قه  سک  ندفی  اا تج اه   این یااطه هبچنین   الایال وجعال ع ک   عی  اه عاناالای  یااطه

هبچنین یااطه این سک  ندفی  اا تاهف   ااشف ع   عاناالای  و   ع ک   ؛  دیز  r=    591/0اه ت تی  اا عیاالن   

  عات نس  که  اس   ذک    ی الال  قاا  ع   دیز اه  عی  ع ک  و عاناالای اینناا    r=    471/0سانعاد  اا عیفای  

دب ا      پ اکنفی   ن ال عیین اخش، اه عنظعی تکن(  الی اP<01/0ااشف  ع   عاناالای  عاغی ها  این  هبکتا  

اا   اساس  ا   تج اه غ قه شفن الی کای    پیش     اانان یوش عف   تاهف سانعاد   ی    واسطه  سک  ندفی  

ا      ، شاتص عجذوی ت 319/253( ا اا  اا  2X     ، عجذوی ت4اسا االد شف  الی جفو    عااالت  ساتاای

 ن  معی ، شاتص د952/0( ا اا  اا  CFI  ا   تهن، شاتص ا انش عیا229/1( ا اا  اا  df/2X    ناالالیجۀ آ

، اه الس  041/0( ا اا  اا  RMSEA   نن تی یاد یشۀ عجذوی عنی   ، و تطا932/0( ا اا  اا  GFIا انش  

و عیفای   GFIو    CFI   هاشاتص   ا ا  90/0( عیفای ازییا  ان  1999فیاد هع و انال   نن، بکق ال نآعف  اناا ا

 التل  الایال  ها ع  وض اا الاالد   ا  ا انش عطلعب ال ع RMSEAشاتص   ا ا 08/0کعچما  ان 

 اصالح  از  بعد  مفروض یالگو شبراز   نیکویی هایشاخص . 4جدول 
 χ2 df df /χ2 GFI CFI RMSEA 

 038/0 979/0 962/0 229/1 206 319/253 بعد از اصالح مدل 
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گری واسطه  سبک زندگی با اساس بر  تجربه غرقه شدن در کار   پیش یضرایب مسیر الگو  . 1شکل 

 تعهد سازمانی  

 اثرات مستقیم در بررسی متغیرهای پژوهش   . 5جدول

 tضریب  میزان اثر متغیر وابسته متغیر مستقل

 539/4 26/0 تاهف سانعاد    سبک زندگی     

 768/3 55/0 تج اه غ قه شفن الی کای   سبک زندگی     

 650/3 39/0 تج اه غ قه شفن الی کای   تعهد سازمانی 

( ان دظ  آعای  عاناالای اس   26/0ا  تاهف سانعاد     داانج اه الس  آعفد اث  عتایی  سک  ندفی   سا  اسا

ااشف  عمود ا  آن اث   ع   عاناالای( دیز   55/0   هبچنین اث  عتایی  سک  ندفی  ا  تج اه غ قه شفن الی کای 

 ( دیز ع ک  و عاناالای اینناا  شفد اس   هبادطعی 39/0عتایی  تاهف سانعاد   ا  تج اه غ قه شفن الی کای   

  عتی ها   انن   عاناالای اعالن  الهنفد   دشان  که  اس   ±96 1  ان  ایش   عتی ها  هبه  الی  t  عیفای  شعالع   عشاهفد   که

ی   واسطه  اا  سک  ندفی   اساس  ا   تج اه غ قه شفن الی کای    پیش   ال ع  یااطه  عاناالای   تایین  ا ا    اس 

  اسا االد  عیادج   عاغی   تحلی   ا ا   نن     عع    ان  یوش  انن  الی   شف  اسا االد  سعا   آنععن  ان  تاهف سانعاد ،

   شعالع 
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 سوبل برای اثرات میانجی و غیر مستقیم   آزمون نتایج . 6جدول

ضریب غیر  مالک میانجی پیش بین

 مستقیم

Z p 

تج اه غ قه   تاهف سانعاد    سبک زندگی     

 شفن الی کای  

098/0 769/3 01/0≥p 

ی   الی پیش این  تج اه غ قه شفن الی کای  ان ب نق سک  ندفی  اا واسطه  6  جفو  ها   الاالد  اساس  ا 

 تعان ع  و  الهف ع  دشان  یا عتی  انن عاناالای  (=P<01/0  و  اس  ± 1/ 96 ان ایش  z عیفای  سانعاد  تاف

  ی   عیادج   یا  تج اه غ قه شفن الی کای    سک  ندفی     و   این  تاهف سانعاد  ، یااطه»  که  ی     دایجه

 «  کنفع 

 گیری بحث و نتیجه

کایکنان اا تج اه غ قه شفن الی کای اا      سک  ندفی  نییااطه ا   پژوهش حاض  اا هف  عااالت  ساتاای

و تج اه     سک  ندفی  نیالی ایتکاط ا   دشان الاال که تاهف سانعاد  جنادجاش شف  داا   تاهف سانعاد ی     ادجیع

عنعان ع ا ،  اه  شعال، ع   کادیپشا   قکل  یا یتعسط تحی  ا اهن  ننالایال  ا   ادجیغ قه شفن الی کای، دیش ع

اای عضاعف« یا   هیکه »  ض   نداد   ا ا  ژدنوع تکط اس ، اه   باییااف ان ا  ک یتاایض کای و تادعاالد اا غ 

ع هبمایان،  ، اوساک  ن،یپتای اسم  لتن،ی د  کننف تج اه  ا2017و  ا   عمود  و    ن، ن(   عاتعسما 

 ف یتع    و یواد    سمع  جتب   انعزا  ن یا اا الی دظ  ی  ا   اجاباع    نحبا   ی( اهب2008 نتنیتانک 

 یا  یتحی   ،یت ت  نیالایال  اه هب   و ه  عن ا    ال    ه  سعال سانعاد   ا یس  ننالی ا  ا اهن   ن،ناناا اکننف   ع 

ان تااال  کای و    سیعیاعا  پل   نحبا   یاهب  سیا ت ان پل   کای و ندفی   نیالی ععیال تااال  ا   البلل  نیا

    الهف که تااال  کای و ندفیع   (  شعاهف دشان2019تعک  ،   اد ،  ، شن الهف ق ع   ا ت ان یا دشان   ندفی

الی جهان    دفیان یی   ی، تعجه تصب    کای و ندفی  ن یا   و تضاالهاها  ان عی یا  حاک  ا  اح ان    اییاا تعلف ات

  ( 2016( که تعسط عیات  الاس و اایواد 2014و هبمایان،    ا یآپ   فوییا اه تعال جل  ک الد اس   آس   البلل  نیا

ا  فنیتأ   زید ان سع  ننشفد اس   که ی    جل  شفد اس     زیو کایعنفان دها  ش ک   ان،یالادش اه   تعجه 

(  اا یذش  2019  نع ،نو ن  ننشفد اس   جهایالف  جنععضع  هن اش  حک  الی ععیال اشاغا  یا  نناع وند ا

ندفی تااال   ش ک    کای    نعان،  اه  جعادب   ع اعط   تجایها   تنها  اه  المه  ها   سانعان  ان  ععشعال، 

آععنش     ادا اع یغ  ععستا   جبله  عالع   ع اعط  زید   ان  آععنش  الی  اه تصعص  ن  ،  شعال   ان     االن تنع  

(، ادجاش شفد  2015   اوالوشن(، پعکا2020که تعسط اسپ ودگ و یاج ن     وجعال الایال، عادنف ععایالها   ژینو

 اس  

  اا تج اه غ قه شفن الی کای،    سک  ندفی  نیالی ایتکاط ا    تاهف سانعاد   ادجیدیش ع  نییالی تک  نیهبچن

الوید عب  ع تکط    ن  ال یا اه هف  و    ناشاید الایال که  ن   ویاه د   تعان عنعان دبعال که تاهف سانعادع 

( الی ااافا سه عؤل ه 1990   نکه آلن و عا   (  الی حال2006   ،نام  و عا   ،ن کنف  ون الع   اا آن هف  عاص 
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عاب  پ    هنجای  ،    تاهف  یا  عتاب (  عاب   شنهاالیو  تاهف  که  الایدف  تعا ق  عحییان  اک    هتاه     ک الدف، 

اس  که اه داچای    ان شعاهف تج ا  ع هعش الی عجبععه ازیی  ننالهف  اع    ییا تشم   تاهف سانعاد  ع هعع

    نکنف  عا ع   اعبا    و ی اد یواد    یا ا  عبلم ال شغل  نفاث ا  سعالع  ننت    قع     الهف که تاهف عاب ع   دشان

  جنسع داا   نک الد اس  که ان    شنهاالیپ    ادیع  یعاغ   نتاهف یا اه عنعان      قکل یا ی(  تحی2010ن،یو عالا

   تعسط ععاع  عاافال  تعادف  ع    نال   و ان سع  کنف ع    نیاشیو ی اد یا پ   ن عادنف عبلم ال، جااجا    شغل

  یو تحل  هنتجز  ن، نشعال  عمود ا  ا  نیی( تا ا ، سن و عف  تصف اه عنعان ع    شخص    ها ژی نعادنف و

   فایت ن الایدف، سطعح تاهف پا  ن  اات   شغل   که ساایه تصف   که ا  اال  الهف دشان ع   تاهف عاب     ثکا  نعاد

 تعادف  ع   سانعاد   ان    و االیاکا  شغل   ها ژینالی و   الای عان   ا ییتنها تغ  ا اه،ن   نن  عطااق اا اکننف یا تج اه ع

 (  1990ا ذایال  جادتاعن، پایاسعیاعان،  عت   و ال ،   یا  سط  تاهف کایکنان تأث

ان    ن و یضا    اهفا  ندفی  نیواسطه الی یااطه ا  ا نعاع      نیا اه عنعان      سک  ندفی    قکل  یا یاک   تحی 

ادف  الی  ق ای د   اه   ععیال ا یس   لاالیعد اه بعی عاعا  هاواسطه   نکه سا    ادف، الی حالک الد  ن  شناسا   ندفی

   سک  ندفی   که ایضا   نعا   ض ک ال  انشف، ن ش نو آنعا شنهاال یپ   عاعال   هااا واسطه   عطالاه عا، عفل

    ان ندفی   نیضا  شنعنج  اه ا زا  تعادف  کنف، که اه دعاه تعال ع   نالی کای یا تح   اننتج اه ج   تعادف ع  هیاول

ان    نو یضا    اهفا  ندفی  نییااطه ا   اساس   سک  ندفی   شعال  ای چه قکم دشان الاالد شفد اعال که ایضا

   تعادف تا حفع  یااطه ننالهف که اع  یا ایائه  عطالاه شعاهف نن(، ا2006کنف  ا الای ع  یا واسطه  ندفی

یا اه    ه حاض ، سطعح ثاا  تاهف عاب ها الی عطالااسافت   ننا  ا هیغ قه شفن الی کای ااشف  اا تم  یاه الل

 فاینپا   عا تح  پعشش عطالاه      الی ااند نعاد  یوال که اداظای ع    ، یکن ع   ا یس  کننفد  نیاشیپ    نعنعان  

اا تج اه غ قه شفن الی کای  ضبن     سک  ندفی  نیالی ایتکاط ا    تاهف سانعاد    ادجی دیش ع  نهیااشف  الی نع

ابمعا  شفد و ععج  اهکعال احتاس     یتکاال  و تته   یااعث تته  تعادنف عناس  ع   آععنش   هاا داعه

و     یا   اه  ساندف الی عطالاا  تج ا انکایکن   شناتایوان هنایتیاء س عا   هانهیشفد و نع  یواد  تعادبنف

یغ  تمش الی جه  اه حفاق  یسادفن        عل فآن  اه حتاب عآن     جزء جفادشفد     نعحفوال   ، کایا ال

    ها ن ان عحفوال     من ف نععاجه دبا   نپژوهش یا اا عحفوال  جنداا   نییتک  تعادف ان ععایال ع   ا ت  ها نعحفوال

و عف  آنععن    هاهیادجاش شفد اس    ض   اه شم  عیطا   نمهنا   یلاعالن آن اس  و اه ال    پژوهش، عیطا  ننا

پژوهش   ننا   ا اساس ال ع    ادجاش عطالاا  بعل  ن ندبعال  اناا  ا  ف نیکاع  تا  نانیاا ابب  تعان شفد آن یا دب

 سعالعنف ااشف   اییات تعادف ع

 موازین اخالقی 

شف  اا     نیعا   و یانالای   تصع    نح   نیآیاهاده، تضب   نشاع  اتذ یضا   اتمق  ننپژوهش ععان  ننالی ا

 ععیال  الی  کننفیانش ک   ها، سؤا    تباع   یاه تمب فتأکی  ضبن  ها پ سشناعه    یو نعان تمب  طنتعجه اه ش ا

   اعالدف عخاای پژوهش ان ت وج

 سپاسگزاری

کل  ترنفیانندع ان  کره  الادترانف  تنش  ترعال  ار   حاضر   شر ک     ا ر اال  رهیپژوهرش  پژوهرش  الی  کره 

   رفندبعالدرف، کبرا  تشرم  و سرپاس ترعال یا اار ان دبا

 مشارکت نویسندگان 
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  ها، الاالد   آعای   تحلی  ها،الاالد   ی الآوی ، شناسیوش  ،سان ع هعش   ، پژوهش الی ب اح  ننا  تنفیاننهبه دع

 الاشانف     متادندیش   سان ن و دها   اسااینو س، دعنشپی

 تعارض منافع 
 و تاایض عنا ع دفایال     عال   عیاله حاع  ننا تنفیان،نا  اظهای دعانا 

 منابع 
الی    ع ک  ی ا؛ جنکش    (  ی اای سانعاد1394عحبعال     ،اای  ، یضاناالد  ع تض  ،  یعحکعاه ، پ   زج ان،نال   خیش

ا    ،ن نع ک  ی ا الی سانعان و عف   پ تع یوادشناس ادتاد   ،ن نعف   البلل   نیکن  ادس  و علعش   ،  اقاصاال 

-https://www.civilica.com/Paper  ا،یلنا  اخ نپ الانان پا  فدن ا   انناساادکع ، ش ک  عف  -  هیت ک

ICMEH01-ICMEH01_838.html 
ایشف،     کایشناس  داعهانن(  ا یسى یااطه   هنگ سانعادى و تج اه غ قه شفن الی کای  پا1393عژالد    ،  ی بما

 فد اقاصاال و حتاافایى  الادش اد الزه ا، الادشم
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   پیش ی   ان حعاالث  (  9عاع  



  496 |                                 (    حوزه زنان)مجموعه مقاالت     5شماره  |        3دوره  |        1401 زمستان |       فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 

 عیمن   هن اش یادنفی  ان قعادین یاهنبان  و یادنفی  تکای   -46
 ععاال شعننفد و اسیف  تط داک یا الی جا  عطبئن د هفای  عیمن    -5
 هن اش یادنفی  ان کب انف انبن  اسا االد عیمن    -15
 اله   ع  هن اش یادنفی  کعالکان یا الی  نفل  عی  و عجهز اه کب انف انبن  ق ای -25
 تعاد   ع  کننفد  جعه  دب  و    ( الساعیالاب  آدها یا اه الق هن اش اسا االد ان ععاال شعننفد، پاک کننفد و ضفع عد   -60
 کن   دب  هن اش یادنفی  ان تل ن هب اد اسا االد  -36
 هن اش اسا االد ان الوچ ته و ععتعیسیمل  ان کمد انبن  اسا االد عیمن    -53

   سمع  عحیط   (  10عاع  
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تا حفوال    عخال  

 عخال  
تا حفوال   

 ععا ی  
کاعم  ععا ی  

 ععا ی  

انن اعمان یا  ااوی الایش که عهایت  اه عن  1

 کای کنای ایان   ها  عیفهف تا اا الشعای  

      

عن اطعی تعالکای ، کایش یا تعب و الیس    2

 ادجاش عیفه   

      

اطعی عشخص عیفاد  که جه کای  یا عیخعاه   3

 ادجاش اله   

      

الی ععقع ادجاش کایش ، انظ  عی سف که نعان   4

آدچه که  م   تغیی  نا اه اس   نا کنفت  ان 

 عیم الش یذشاه اس  نا س نع ت  ان آن(

      

الی حین ادجاش کای ، یاه  تعالش یا ه   5

 کن   ع    اععش

      

احتاس عیمن  ا  آدچه ادجاش عیفه  ، کاعما   6

 عتلط هتا   

      

ا ان  عشخص اس  که تا چه حف  کایش یا  7

 تعب ادجاش عیفه   

      

تب کز کاعل  ا  آدچه ادجاش عیفه  ، تعجه و  8

 الایش  

      

 عن واقااا ان تج اه غ و شفن الی کایش ، لذ  9

 ا ش  ع 

      

 *** 

 تعهد سازمانی 
  :عییاس الیجه انف  نن  اسا االد کنیف

 = اتیای ععا ی   7= دتکاا ععا ی      6= کب  ععا ی      5= دظ   دفایش     4= کب  عخال       3= دتکاا عخال      2اتیای عخال        =1
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Abstract 

Aim: The present research was conducted with the aim of structural equations 

of the relationship between the psychological needs of employees with the 

experience of flow at work with the mediation of organizational commitment. 

Methods: The current research method was correlation type and structural 

equation method was used. All the female employees of the Islamic Azad 

Universities of Tehran in the academic year of 2019-21 formed the statistical 

population of the present study, and 339 employees were selected as a sample 

using the random sampling method. To collect data, a questionnaire tool was 

used: the questionnaire on the experience of drowning in work Talabighi (2013), 

psychological needs Deci and Ryan (2000) and the organizational commitment 

questionnaire Allen and Mayer (1997) were the research tools, which were 

reliable and valid. Questionnaires in this research were calculated using 

Cronbach's alpha 0.865, 0.921 and 0.793 respectively for the aforementioned 

questionnaires. To analyze the data, Pearson's correlation coefficient and 

structural equation model were used and using software SPSS 24 and AMOS 

24 were used. Results: The results of the analysis showed that there is a 

significant positive and direct relationship between the psychological needs of 

employees with the experience of flow at work work and the organizational 

commitment of the organization (P<0.05). Also, the results of structural 

equation analysis showed that organizational commitment mediates the 

relationship between employees' psychological needs and the experience of 

flow at work work (P<0.05). Conclusion: attention and emphasis on promoting 

organizational commitment can be It helps to create a clear picture of the 

effective human force with appropriate psychological needs and the experience 

of flow at work. 

Keywords: experience of drowning in work, lifestyle, organizational 

commitment. 
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