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moderating role of hardiness in the
طیطخ ا ژ بحرنژ نبخ ا ژ ربژبربیتژ د اژحژریبطداژش دضژ relationship between job stress and job
تع یل گییژطیطخ اژ بحرنژ نبخ اژ رینژرط ی ژ د اژردبژ satisfaction among industrial workers in
Semnan province. Participants of this study
بربیتژ د اژربژردینژردببگیرنژ دصیعژیدنع اژرطد بنژ comprised of 210 workers from Oghab
طمنبنژرور.ژ یرتژ رنن گبن ژ تح یقژ بریژ بملژ 012ژشفیژ Factory (Scania). The research instruments
رزژرببگیرنژرببخبشلژع دب ژارطدنبشیببژرورشد ژردلژردلژبح ژ were the UK Occupational Health and Safety
(1990), Spector's Job Satisfaction (1997), and
شموشلژریرربیژتصبرفاژطبرهژرش خب ژ ش .ژ ررداربژود حهضژ،ژ
Maddi's Hardiness (2006). The collected data
ویطضشبمل هبیژرط ی ژ اژطالمتژحژریمنداژرشل تد بنژ were analyzed using structural equation
ا1992ب،ژ برددبیتژ دد اژرطدد(ن وبژاژ 1991بژحژطیطددخ اژ modeling in AMOS - 23. Results showed that
بحرنژ نبخ اژم یژا 0226ب،ژرور.ژ ش بیجژششبنژرررژطیطخ اژ psychological hardiness has a positive and
significant relationship with job satisfaction
بحرنژ نبخ ا ،ژ برر لژمثبتژحژ معنبرربیژردبژژ بردبیتژژ د اژژ and job stress has a negative and significant
رربرژحژرط ی ژ ا،ژ برر لژمنفاژحژمعنبرربیژردبژبردبیتژ relationship with job satisfaction, and
دد اژرربرژحژ طیطددخ اژ بحرنژ ددنبخ ا،ژ برر ددلژمنفدداژحژ psychological hardiness has a negative and
significant relationship with job stress. The
معنبرربیژربژرط ی ژ اژرربر.ژ ش بیجژآزمونژتعد یلژگدییژ multi - group analysis showed that there was a
طیطخ ا ژ بحرنژ نبخ ا ژ ششبنژرررژرلژربگیحهژربژطیطدخ اژ negative and significant relationship between
وبیین،ژ برر دلژمنفداژحژمعندبژرربیژردینژرطد ی ژ د اژحژ job stress and job satisfaction in the low
بربیتژ اژحجورژرر تژرمبژربژگیحهژربژطیطدخ اژردب ژ،ژ hardiness group, but in the high hardiness
group, there was a significant relationship
برر لژغییژمعنبژرربیژرینژرط ی ژ اژحژبردبیتژ د اژ between job stress and job satisfaction. As a
حجددورژرر ددت.ژ ربژش یجددلژطیطددخ اژ بحرنژ ددنبخ اژش ددضژ result, psychological hardiness showed a
تع یل گییژرینژرط ی ژ اژحژبردبیتژ د اژبژ رژششدبنژ moderating role between job stress and job
satisfaction, because the relationship between
ررر،ژ زییرژبرر دلژربژردینژم یدیژرطد ی ژ د اژحژم یدیژ job stress and job satisfaction was significant
بربیتژ اژربژگیحهژطیطخ اژوبیینژمعنبژرربژردورژحیداژ in the low hardiness group, but this path was
not significant in the high hardiness group.
رینژبرر ل،ژ ربژگیحهژربژطیطخ اژرب ژمعنبژرربژشبور.ژژ
Keywords: Job Stress, Job Satisfaction,
کلیدددوا ههددا:ژرطد ی ژ د ا،ژبرددبیتژ د ا،ژطیطددخ اژ
Psychological Hardiness, Workers
بحرن نبخ ا،ژرببگیرن
ژ

.1ژربب نبطاژرب ژبحرن نبطاژ خصیت،ژررششلبهژآزررژرطالماژحر ژتصیرنژجنو ،ژتصیرن،ژرییرن.ژ
.0ژشویتن هژمتئول:ژرر ییژبحرن نبطاژحژرط بریببژع ومتیری اژحژبحرن نبطاژررششلبهژریاهیر،ژتصیرن،ژرییرن.ژ
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مقدمه
مدنبرع رشتدبشا رببآم ح ویرشلدیاه رب رفاریدض رثیرخشدا هی طبزمبشا ش شا مصم ح رطبطا ریفب مداژ-
رن .ژ نبخت میارن بربیت ا1ژرببگیرنژح رببرنبن رل م ییرنژحژبحرن نبطبنژینع اژحژطبزمبشا
رب ویشیفت ح رصبور رصیهحبی منبرع رشتبشا یببیژمابطبش .ژبربیتژ اژبرژر تب ژحرقعاژرببرنبنژ
رلطوبژر اژتدژدعییفژردیرهژ-
ربژموبرژربب بن،ژخور بن،ژم ییرن،ژمحیطژرببیژحژزش گاژ یفلری بنژ ژ
رش .ژبربیدتژ د اژیکژمفصومژویچی هژحژچن ژرع یژرطتژرلژربژعورملژجتمبشا،ژبحرشاژحژرجد مبعاژ
گدوشبگونژربتببطژرربرژا دفیعژآربری،ژ1992ب.ژربژحرقعژبربیدتژ اژششبنرهن هیژبرر دلژتوقعدب ژ
رشتبنژربژوبرر هبیاژرطتژرلژرببژفدیرهمژمداژآحبرژاحی دمژ،ژردویناژحژجوشلدلژ،0ژ0221ب.ژ دیطژرطبطداژ
ضوبژحژهمنببیژفیرژربژ طبزمبنژرلژبربیتژرحژرزژ د ضژرتد لاژرربرژحژریدنژردلژرییدلژش دضژمصدمژ
بربیتژ اژربژرفاریضژرصیهحبی،ژطالمتژفیایناژحژبحرشا،ژتتییعژربژیبرگیییژمصبب ژهدبژیژج ید ژ
اژحژرفاریضژبح یلژرفیررژرطتژامیگبشکژحژر وین،9ژ0222ب.ژبربیتژ اژرلژرییدلژتعبمدلژردینژ
عورملژربحنژفیری،ژرینژفیریژحژفیریژرلژمنجیژرلژبربیتژ اژرلطدوبژر داژمداژ دوش ژطدبزهژریژ
چن حجصاژحژویچی هژرطتژاهبیا،ژربشیژحژرحگال ،2ژ0212ب.ژژ
ش ضژبربیت ا رتیبب مصم رطت ح شبور آن رغ د ژ منجدیژ ردلژ رداژعالقلداژ ح ردبهضژ تعصد ژ
طبزمبشا ما ور.ژرببرنبن شببررا رم ی م عص رل طدبزمبنژ هتد ن ژ ردلژ ریدنژ رب عم نیر دبنژ ح رب
شصبیتژعم نیرژطبزمبنژرثیژماگذربر.ژچنبشچل لژموبر شظی،ژبربیت ح یذ م و بر رل فیر ش ه ،ژ
رب رین بیت فیر یحع رل مذمت لژمداژشمبید ژ ح ربید رژ ت ییدیژ آن ریمداژآید ژژا دفیعژ آردبریژ،ژ
1912ب.ژرنبریرین بربیت ا ر ی ی ریری ریجبر یک محیطژطبیمژربژیکژطبزمبنژرطت.ژ نبطبیا
عورمل موثی ری بربیت ا رتیببژمصم رطت زییر رین م ویل رب ویبم ح رصیهحبی طدبزمبنژ ح داژ
زش گا فیری ش ض رببزی ریفب مارن .ژ
ینا رز معضال رطبطا رل رب طا چن رهل رخیی ح ربژبحی آحبرن ت بیجا جورمع ردلژ طدمتژ
زش گا م بن گییببنگییژجورمع رشیی ه رطت،ژو ی ه رط ی ژ ا2ژرطدتژ.ژردبژ یدنع اژژ د نژ
رلطوبگت یره ح فارین هریژطالم ا بغ ین بر تحدتژ
جصبن،ژرین و ی ه رهمیت حی هری یبف ل رطت ح ژ
تأثیی قیربژماره ژاع ی اش ررژحژهمنببرن،ژ0221ب.ژرربفلرببیهبیژزیبر،ژشبردبفاژردورنژآمدوز ژهدبژیژ
زم،ژرزژر یلژونصبنژتیعژ لژرطتژرلژمعمو ژرزژرط ی ژزیبرژروجورژماآین ژارببط نج،6ژ0226ب.ژ
1. Job satisfaction
2. Willem, Buelens and Jonghe
3. Mrugank and Ashvin
4. Hayes, Bonner and Douglas
5. Job Stress
6. Carestenj
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اژحژطبزمبشا/ژرحبهژ،10ژ مببهژ/20ژرصببژ1999

ش ضژتع یلگییژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژرینژرط ی ژ

اژحژبربیتژ

ا

،ژرلطوبی رل رب طبل 1990ژطبزمبن
ا رزژیحبظ بحرشا رزژرهمیت حی هژریژریخوبررب رطت ژ
رط ی
ا بر ریمببی قین ریت مژررشتت.ژچن ی رع شیا طبزمبن رص ر ت جصبشا آن
م ل م ح رط ی
بر مشن اژهمل گیی رب جصبن رعالم شمور.ژطبزمبن رین ریم ا ربب،ژهاینلهبی حربره ردیژ رشدوبهبژ ردلژ
ا بر  1تبژ/2ژ9ژربی تویی شبخبیص ررخ داژ تخمدینژ زره رطدتژا دبجاژرمینداژحژ
ع ت رط ی
همنببرن،ژ0211ب.ژرب تح یقهبی مخ ف مشخص ه رطدتژ ردلژ د حرژ 92ژربید ژ شیدیحیژ ردببژ
ا بشجژماریش .ژرین میارن رب رشوبهبی رب بل توطعل ریش یژ
رشوبهبی توطعل یبف ل رز رط ی
ا زمبشاژبخ ماره رل رین شیبزهبی ا رب تورشبیاهب،ژقبر یتهب حژخورط لهدبیژ
رطت.ژرط ی
فیر همبهنلا شبب .ژژ
زربح 1ژرلژعنورنژقویتیینژشظییلیژبحرشاژرج مبعاژرط ی ،ژریبنژمارن ژرلژخبط لبهژرط ی ژ
شلژربژفیرژحژشلژربژمحیطژرلژیوب ژمنفیرژحجورژش ربر،ژر نلژ بیلژتبدبرلژریدنژرحژردبژیند یلیژرطدتژ
ا زربح ،ژ1966ب.ژرلژریبنژریلیژرط ی ژریبشلیژ نبختهبژحژهیجبشدب ژرربرعژ د هژربحشداژحژعورمدلژ
رط ی زرژششبنرهن هژریخاژم بیبب ژموقعی اژشظییژبخد ررژ د ی ژیدبژربرژژمد رحمژرطدتژا زربح ژ،ژ
0226ب.ژربژشظییلژتببریاژ زربح ،ژرحژشوعژربزیدبراژحجدورژرربر:ژربزیدبراژرحییدلژحژربزیدبراژثبشویدلژ.ژربژ
ربزیبراژرحییل،ژفیرژم وجلژحجورژخ یژما ورژحژربژربزیبراژثبشویل،ژرلژرببیژرلژماتورشد ژربژمدوبرژآنژ
خ یژرشجبمژره ژفنیژمارن ژحژآنژبرژربژتورشبیاژطبزگببیژحژرنببژآم نژخدورژردبژآنژت دبرقژمداژرهد ژ.ژ
طبقژرینژشظییلژطبزگببیژموثیژفیرژربژبحی ررژرط ی زرژتبرعاژرزژتیری ژمبهیدتژآنژبحید ررژ،ژربزیدبراژ
نبخ اژفیرژرزژآنژبحی رر،ژمنبرعژطبزگببیژفیرژربژم بر لژربژآنژبحی ررژحژبرهبدیرژحرقعداژرندببژآمد نژ
فیرژرطتژا زربح ژحژفوینمن،ژ1912ب.ژررثی میرم ریض رز شیما رز رحقب ری ربی خدورژ بر رب محدلژ
ربب رل طی ماریش حژمحیط ربب ری آشبن تأثییگذرب رطت.ژم ببن ردبژ یدنع اژژ د نژ جصدبنژ،ژتوجدلژ ردلژ
متبئل ربب ح محیطژآنژریش یژ هژرطتژارووی0ژح ریلیرن،ژ0221ب.ژرب همین برطد بژ رطد ی ژهدبیژ
ا حژتأثیی آن ری رببریا رفیرر موبر توجل حرقع ه رطت.ژفیر رب محیط ربب رب ربید هبیاژ بح ردلژبحژ
ظیفیتهبیژرنوشا یب شیبزهب حخورط لهبیض ش ربر،ژرچبب شبهمبهنلا ح تعببض
ژ
ما ور رل ربتببطا رب
ژ
ما ور ح تنصب بره ربهض آن طبزگببی خص ربژ یریط تبزهژرطتژاب یما،ژ0221ب.ژطبق م بیعب
ماتورش بربیت د اژ بر
یوب گیف لژرط ی تبثیی منفا ری بربیت ا رربر ح رفاریض رب آنژ ژ
ربهض ره ح تبخیی ح غیبت بر رب واژرر ل رب ح ا ربعث بهب ردیرنژ د لژ ح تدیعژ خد متژ
بحرن نبخ ا ه ح ویبمد هبیژ مخ فداژ رب وداژ
ور.ژرط ی ربعث رل هم خوبرن تعبرل بح ا حژ ژ
رربر.ژمیزآربریژحژهمنببرنژا1916ب،ژربژیکژو حهضژم عداژ،ژردلژریبطداژبرر دلژرطد ی ژ د اژحژ
بربیتژ اژربژرینژرببرنبنژط(بهژویررخ ن .ژش بیج ردینژ رطد ی ژ د اژ حژبردبیتژ د اژبرر دلژ
1. Lazarus
2. Coper
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منفاژحژمعنبرربژششبنژرررش .ژگلویحبژحژهمنببرنژا1991ب،ژربژیکژو حهضژهمبت لا،ژبرر لژرطد ی ژ
اژربژتیعژخ متژحژعم نیرژحظیفلژربژتوجلژرلژش ضژحرط لریژبردبیتژ د اژربژردینژرببرندبنژ
یکژطبزمبنژرحی اژبرژموبرژریبطاژقیربژرررش .ژش بیجژششبنژرررش ژرل،ژرط ی ژ اژربژبربیتژ د اژ
حژعم نیرژحظیفلژرربریژبرر لژمنفاژحژمعنبرربژحژربژتدیعژخد متژرربریژبرر دلژمثبدتژحژمعنداژرربیژ
رطت.ژرمبشبژحژهمنببرنژا0219ب،ژربژیکژو حهضژهمبت لاژرلژریبطاژبرر دلژردینژبردبیتژ د اژحژ
رط ی ژ اژویطنلژ صیرربیژ ییرزژویررخ ن .ژ ش دبیجژششدبنژرررژردلژبرر دلژمنفداژمعندبرربژردینژ
بربیتژ اژحژرط ی ژ اژحجورژرربر.ژرمیحزهژربژتوجلژرلژطیبطتهبیژطبزمبنژهدبژژجصدتژردبهضژ
هاینلهبیژشییحیژرشتبشاژحژرط فبرهژ ررثییژرزژشییحهبیژطبزمبشاژموجور،ژریحب ژتوجلژرلژبردبیتژ
اژرببگیرنژحژرببرنبنژریضژرزژویضژر تب ژما ور.ژریرطب ژرینژریحب ژ زمژرطتژطبزمبنژهدبژژ
رزژطییقژتح یقژحژو حهض،ژعورملژموثیژریژرفاریضژبربیتژ اژبرژ نبطبیاژرنن ژحژتح یدقژ بردیژ
ربژجصتژبفعژرینژخالءژیوب ژگیف لژرطت.ژ
بحرن دنبخ اژژ
ژربژتح یقژ بریژریریژویضریناژحژتبیدینژبردبیتژ د اژرزژم یدیژطیطدخ اژژ ژ
1رلژعنورنژتع یلگیژرط فبرهژ هژرطتژحژرثیژتع یلگییژآنژرینژرط ی ژ اژحژبربیتژ اژموبرژ
بحرن نبخ اژیکژحی گاژ خصی اژمثبدتژرطدتژردلژمداژتورشد ژ
ریبطاژقیربژگیف لژرطت.ژطیطخ اژ ژ
م بر لژموثیژربژرط ی ژبرژتتصیلژرن ژحژربعثژما ورژهیژبحی ررژرط ی زریاژمنجیژرلژرط ی ژششدورژ.ژ
طیطخ اژبحرنژ نبخ اژریلویژبف ببهبژحژرط یرت یهبیاژرطدتژردلژجتدبب ژحجدوریژحژرشلیداهژردببژ
طختژربژ یریطژرط ی زرژبرژرنبژحژتص ی هبیژربی وهژبرژرلژرفاریضژفییتهبژتب یلژمداژرند ژامد یژ،0ژ
0220ب.ژخو برب9حژم یژا0221ب،ژطیطخ اژبحرنژ دنبخ اژژبرژ دبملژطدلژجداء:ژتعصد ژ،2ژرن دیلژ2ژحژ
مبببزهجویا6ژماررشت ن ژرلژفیرژبرژریریژبحیببحیاژربژبحی ررهبیژرط ی زرژآمبرهژمارنن ژاونلی داژژحژ
رحر،ژ0222ب.ژا1بژتعص :ژرلژمعنبیژم عص ژرورنژرلژفعبییتژهبیاژمبشن ژربب،ژحبز ،ژتحصدیلژ،ژمدذه ژحژ
غییهژرطتژحژ بملژرینژربحبژرطبطاژرطتژرلژج رژرزژآشنلژزش گاژچ بژطختژرطت،ژمصمژع مژرنببه-
گیییژحژرشاحرط باژحژریت برگاژربژریرریژ وررثژویضژآم هژرطت.ژا0بژرن یل:ژیعناژیدکژفدیرژرع دبرژ
رربرژرلژماتورش ژریژبحی ررهبیژزش گاژخورژرن یلژرر لژرب ژحژهدیژقد بژهدمژرحردبعژحخدیمژرب د ژ
رط ی هبژبرژرزژفجبیعژربی وهژرلژفیی اژریریژب ژتب یلژرن .ژرفیررژربژرن دیلژردب ژتبرید ژزیدبریژردیژ
مارنن ژرلژآشصبژقبربژرلژرشجدبمژردببژرد حنژهد ریتژ
متئوییتژخورژشتبتژرلژزش گاژرربش ژحژر تب ژ ژ
1. Hardiness
2. Maddi
3. Khoshaba
4. Comitment
5. Control
6. Challenge
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اژحژبربیتژ

ا

توططژریلیرنژحژرط فبرهژرزژررشض،ژمصبب ژحژق ب ژرش خب ژهت ن ،ژآشصبژماتورشن ژبحی ررهبیژزشد گاژ
رلعنورنژیکژفییتژردیریژتوطدعلژ
برژویضژریناژرنن ژاروربطب،ژ1910ب.ژا9بژمبببزهجویا:ژیعناژجصبنژ ژ
حژهمچنینژفیی اژریریژیبرگیییژرطتژاخو بربژحژم ی،ژ0221ب.ژرگدیژرفدیررژربژمبدببزهژجدویاژقدویژ
رب ن ژماوذییش ژرلژذر ژزش گاژریژوبیدلژرطد ی ژرندبژ د هژرطدتژحژربعژمداژرنند ژردلژت ییدیر ژ
رط ی زرژفیی اژریریژب ،ژررشبیاژحژرمنبشاژرطتژرلژماتورنژرزژ نتتهبژریضژرزژوییحزیهدبژرب ژ
گیفت.ژروربطب1ژا1919ب،ژبرر ل رین رط ی ح حی گاهبی خصی ا برژموبر توجل قدیربژ ررر.ژحی رب
رحیین م بیعل خور رین فیریل بر ریبطا ریر رل ر خبیداژ ردلژژربجدلژ ردب یاژ رز رطد ی ژ بر رد حنژ
مارنن ،ژطبخ بب خصی اژریژم فبح رزژرفیرری رل رب یریط رط ی زر ریمدببژ مداژ-
ریمببی تجیرلژ ژ
وش ،ژرربش .ژرفیررژطختبحژرط ی ژبرژتجیرلژمارنن ژحژماتورشن ژربژ یوهریژطبزگببرشلژردبژآنژمورجدلژ
وش ژام یژحژهمنببرن،ژ0229بژحژ یریطژرط ی زرژرلژعنورنژیکژچبیضژج ی ژحژقبرلژرن دیلژرطدتژ
اعب ریصاژحژهمنببرن،ژ0212ب.ژم ی ح روربطب رب تح ی ا ره طبیل بحی رفیرر طیطخت ربیبف ن ردلژژ
موقعیتهبیژفشببزر شل تنصدبژ آطدی ژ
ژ
رین رفیرر رب ریرری فشبب بحرشا رتیبب م بحم هت ن ح تحت تأثییژ
بحرشا شمارینن ،ژر نل رل رط ببل آشصبژمابحش ح رین موقعیتهب بر جصت ب ح ویشیفت رب زشد گاژ
ما دورژ ردلژ فدیرژ ر تدب ژ ردببریاژژ
خورژریحبی ماررشن .ژر تب مصبب بحی ررهبی زش گا موج ژ ژ
رر ل ح رب موقعیتهبی تنضزر،ژریری ت ییی موقعیت رق رم رن .ژرفدیرریژژردلژ فبقد ژ ریدنژ حی گداژهدبژ
هت ن رب ر مبل ریش یی رب بحیببحیا رب رط ی ژرب ررم ریمببیهب مارف ن .ژژ
ش بیج ریخا مح بن مبین آن رطت رلژطخت رو ا رب ربهض خ ی رر ال ردلژ ریمدببیژ ش دضژ
رربرژاروربطب،ژم ی،ژ1910ب.ژریریژرتیببیژرزژمیرمژمحیطژرببژربژ بلژر لژ نژرلژفضبیژخصمبشل-
ریژگیری هژرطتژرلژربژآنژرفیررژر تب ژربز من ژردورنژ،ژوشد یببشاژحژ مبیدتژرزژطدویژرببفیمدبژبرژ
ش ربش ژحژرینژطب ژرارع نبیاژرفیررژرلژ یرتژحژربژش یجلژع مژحفبرربیژآشصبژ د هژرطدتژ.ژآشچدلژردیریژ
بفعژرینژمعضلژشبخو بین ژریحبیژرطتژتحولژمحیطژرببژرلژفضدبیاژطدبیمژردیریژر تدب ژبردبیتژ
اژرببرنبن،ژر تب ژآبرمضژحژربعژم برلژرطتژتبژرفیررژربژتال ژمضبعف،ژحفبرربیژرلژردببژ،ژ دوبژ
حژر یبقژحژربژرشجبمژیحیحژرببهبژرلژآنژحررنضژششبنژرهن .ژطبزمبنژهبژحژ یرتهبیژطدختژبحژرربریژ
فیهنگ،ژفضب،ژطبخ ببژحژمحیطژرببژمخصوصژرلژخورژهت ن ژام یژحژهمندببرنژ،ژ1999ب.ژطیطدخ اژژ
بحرنژ نبخ اژتورشبیاژرفیررژبرژربژم بر لژربژرط ی ژحژفشببژ اژت ویدتژمداژرند ژحژژهمچدونژطد(ییژ
محبفظتژرنن هژربژریرریژعورملژفشببزریژ اژعملژماشمبی ژارببتون0ژحژهمندببرنژ،ژ0221ب.ژردلژشظدیژژ
مابط ژرلژرفیررژحرج ژطیطخ اژوبیینژربژم برلژمشنال ژزش گاژحررنضژهیجبشاژ ی ژششبنژمداژ-
رهن ژحژربژر ن م ژرلژریشد یینژآطدی ژحژفشدببژبحرشداژمبد الژمداژ دوش ژربژ بییندلژرفدیررژحرجد ژ
1. Kobasa
2. Bartone
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طیطخ اژرب ژرلژبغمژربگیییژربژبحی ررهبیاژرلژریریژریلیرنژطبقتفیطبژحژریمدببیژزرژرطدتژطدبیمژحژ
تن بطتژمامبشن اروربطب،ژ1919ب.ژربژو حهضژهدبژیژرخیدیژ،ژعبد ری صاژحژهمندببرنژاژ0212ب،ژربژیدکژ
بحرن دنبژخ اژردبژ
تح یقژهمبت لاژرلژریبطاژبرر لژم ییهبیژمصبب ژهبیژ لژمتئ لژحژطیطدخ اژژ ژ
رط ی ژربژرینژویط ببرنژرییرشاژویررخ ن .ژش دبیجژ بیدلژرزژتح یدلژرررهژهدبژامد لژطدبزیژمعدبر ژ
بحرن دنبخ اژژ ردب ژردبژطد واژودبیینژرطد ی ژهمدیرهژردورژحژ
طبخ ببیب،ژششبنژرررش ژرلژطیطدخ اژژ ژ
ویط ببرشاژرلژمصبب ژ لژمتئ لژحژطیطدخ اژژبحرنژ دنبخ اژژردب ژرر د ن ژ،ژتورشدبیاژریشد ییژردیریژ
رن ددیلژحژم بحمددتژربژریررددیژرط د ی ژبرژرر د ن ژ.ژمص د حیژحژهمنددببرنژا0212ب،ژربژیددکژتح یددقژ
همبت لاژرلژریبطاژویضریناژط واژبربیتژ اژریرطب ژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژحژرجداریژآنژ
رینژویط ببرشاژرلژرچببژطیربرهبیژعصباژرورشد ژویررخ ند ژ.ژش دبیجژبگیطدیونژششدبنژرررژردلژردینژ
طیطخ اژبحرنژ نبخ اژحژبربیتژ اژبرر لژمعنارربژحجورژرر ت.ژعالحهژریرینژمشدخصژ د ژردلژ
سژتعص ژحژچبیض،ژویضژرینارنن ههبیژقویتیژریریژبربیتژ اژویط ببرنژربژطیربرژعصدباژ،ژربژ
میبنژرجاریژطخ اژرطت.ژربژتح یقژریلییژعب ری صاژحژهمندببرنژاژ0212ب،ژردلژریبطداژطیطدخ اژژ
بحرنژ نبخ اژربژبرر لژربژرط ی ژحژ برربماژویط ببرنژویررخ ن .ژش بیجژ بیلژرزژتح یلژرررههدبژردلژ
توططژم ل طبزیژمعدبر ژطدبخ ببیژرشجدبمژ د هژردورژششدبنژرررژردلژطیطدخ اژردلژعندورنژژیدکژ
م ییتع یلگیژحژیکژعبمدلژمحدبفظ اژربژریرردیژرطد ی ژ،ژحژهمچندینژیدکژعبمدلژتتدصیلژرنند هژژ
برربماژربژویط ببرنژرطت.ژویط ببرنژربژط واژرب یژطیطدخ اژژبحرنژ دنبخ اژژر مدبلژ دبرربماژ
بحرن نبخ اژردب ژ
ریش ییژبرژرر ن ژحژهمچنینژط واژوبیینژرط ی ژششبشلیژ برربماژحژطیطخ اژ ژ
رددور.ژآقبجددبشاژحژهمنددببرنژا1991ب،ژربژیددکژو د حهضژهمبت د لاژرددلژریبطدداژبرر ددلژطیطددخ اژژ
بحرنژ نبخ اژربژفیطورگاژ اژویط ببرنژویررخ ن ژحژش بیجژآزمونژهمبتد لاژوییطدونژششدبنژرررژ
ربتببطژمعنو ژرینژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژحژفیطدورگاژ د اژویطد ببرنژحجدورژرربرژ.ژهمچندینژ
طیطخ اژبحرنژ نبخ اژرلژعنورنژیکژتع یلرنن هیژرط ی ژعملژریرهژحژرزژریحزژفیطدورگاژ د اژ
ج وگیییژمارن .ژژ
ربژو حهضژهبیژرشجبمژ ه،ژمخصویبژو حهضژهبیژررخ ا،ژطلژم ییژرط ی ژ د اژ،ژطیطدخ اژژ
بحرنژ نبخ اژحژبربیتژ اژحژهمچنینژش ضژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژرلژعندورنژژعبمدلژتعد یلژگدیژ،ژ
رصوب ژهمامبنژریبطاژشش هژرطتژحژربژتح یقژ بریژریرطب ژخالءژموجورژحژف د رنژررشدضژردبفاژ
ربژخصوصژرثیژتع یلرنن هیژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژربژربفتژینع اژحژطبزمبشا،ژعالحهژردیژبرر دلژ
رط ی ژ اژربژبربیتژ ا،ژش ضژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژرلژعنورنژم ییژتعد یلژگدیژشیداژمدوبرژ
ریبطاژقیربژگیف لژرطت.ژژ
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ا

روش
طیاژو حهض،ژتوییفاژرزژشوعژهمبت لاژحژجبمعلژآمببیژ بملژتمبمژرببگیرنژ صیعژینع اژرط بنژ
طمنبنژربژفصلژرصببژ1991ژرطتژرلژ012ژشفیژمیر،ژردلژبح ژژشموشدلژگیدییژتصدبرفاژطدبرهژ،ژرزژردینژ
رببگیرنژرببخبشلژع ب ژرفشبنژارطنبشیبب،ژرلژتع ررژآشصبژ1022ژشفیژردورژرش خدب ژ د ش ژ.ژبح ژرجدیریژ
رینژو حهضژربژرط فبرهژرزژ9ژویطشنبملژمجارژرورژحژرببگیرنژرلژجنتیتژآشصبژمیرژرور،ژرلژویطشنبملهبژ
وبطدددژرررشد .ژش ددبیجژرددلژرطددتژآمد هژربژخصددوصژحرددعیتژتبهددلژششددبنژمدداژرهد ژرددلژ11ژربید ژ
وبطدژرهن گبنژم بهلژحژ19ژربی ژآشصبژمجیرژهت ن .ژربژم ییژطنژمشبه هژما دورژردلژریشد یینژ
فیرحرشاژربژ91ژربی ژمیروطژرلژآزمورشاهبیژرربریژطنژ/1ژ02ژتبژ92ژطبلژرطتژحژمیبشلینژحژرشحدیرپژ
رط بش ربرژم ییژطنژردلژتیتید ژریرردیژ/9ژ09ژحژ/21ژ2ژرطدتژ.ژرزژشظدیژطد حژتحصدیال ژشیداژش دبیجژ
رلژرطتژآم هژششبنژماژره ژرلژ/02ژ2ژربی ژوبطدرهن گبنژم عژبرهنمدبیاژ،ژ/11ژ2ژربید ژوبطدژد-
رهن گبنژم عژررییط بن،ژ/11ژ69ژربی ژوبطدرهن گبنژری( م،ژ/12ژ1ژربی ژوبطدرهند گبنژفدوقژ
ری( م،ژ/11ژ12ژربی ژوبطدرهن گبنژییتبشسژحژ/91ژ0ژربی ژوبطدرهن گبنژفوقژییتبشسژرورشد ژ.ژرزژ
شظیژط حژربآم ژشیاژششبنژرررهژ ژرلژ6ژربی ژوبطدرهن گبنژرربریژمیدارنژربآمد ژ1222222ژتدبژ
1022222تومبن،ژ21ژربی ژوبطدرهن گبنژرربریژمیارنژربآم ژ1022222ژتبژ1622222ژتومدبنژ،ژ1ژ
ربی ژوبطددژرهند گبنژرربریژمیدارنژربآمد ژ1622222ژتدبژ1922222ژتومدبنژ،ژ19ژربید ژوژبطددژ-
رهن گبنژرربریژمیارنژربآم ژ1922222ژتبژ9222222ژتومبنژرورش ژحژ16ژربید ژهدمژوبطددژشد ررهژ
رورش .ژ
ابزار پژوهش
 - 8پرسشنامه استرس شغلی :ژویطشدنبملژرطد ی ژ د اژربژطدبلژاژ1992ب،ژتوطدطژموطتدلژ
طالمتژحژریمناژرشل ت بنژرلژمنظوبژرط ی ژ اژرببگیرنژحژرببمن رنژرشل یتداژ،ژطدبخ لژ د هژ
رطت.ژرینژویطشنبملژ بملژ92ژطورلژربژم یب ژ2ژربجلریژیینی ژرطتژرلژوبیدبیاژحژبحریداژآنژ
قبالژتوططژآزررژمیزآربریژحژهمنببرشضژریبطاژ هژرطتژحژربژش دبیجژود حهضژآمد هژرطدتژردلژ
ویطشنبملیژرط ی ژ اژ،HSEژویطشنبملریژبحرژحژمع بیژریریژرط ی ژ اژمارب د ژاآزررژ
میزآربریژحژهمنببرن،ژ0212ب.ژرب م بیعل رشجبم ه رع بدببژ ر داژ ریدنژژررداربژ /90ژ2ژردورهژ رطدتژ.ژ
بحریاژحرگیرژحژبحریاژطبزهژربژرینژو حهض،ژ/99ژ،2ژ/16ژ2ژر طتژآم ژرلژرربریژقبر یدتژرطمیندبنژ
قبرلژقبولژرطت.ژژ
 - 7پرسشنامه سرسختی روانشدناختی:ژویطشدنبملژطیطدخ اژژبحرنژ دنبخ اژژتوطدطژمد یژ
ا0226ب،ژطیر اژ .ژرینژویطشنبملژ بملژ11ژطدورلژحژم یدب ژوبطددژگدویاژچصدببژگایندلژریژ
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یینی ژاربمالشبربطتژ-ژ،2ژرماژربطتژ-ژ،1ژربطتژ-ژ،0ژربمالژربطتژ-ژ9بژمارب ژردلژتمدبمژ
رجارءژطیطخ اژبحرنژ نبخ ا،ژیعناژتعص ،ژرن یلژحمبببزهط باژبرژرش رزهگیییژمارند ژ.ژمد یژحژ
همنببرنژا0226ب،ژبحریاژحژوبیب یاژرینژویطشنبملژبرژقدبالژمدوبرژریبطداژقدیربژرررشد ژردلژآیفدبیژ
ریحشببخژرینژویطشنبملژبرژ/11ژ2ژبرژگارب شمورش .ژربژرینژو حهضژبحریداژحرگدیرژحژبحریداژطدبزهژ
ششبنرهن هژقبر یتژرطمینبنژقبرلژقبولژرطت.ژژ
ریرریژ/91ژ،2ژ/16ژ2ژر طتژآم ژرلژ ژ
 - 9پرسشنامه رضایت شغلی:ژویطشنبملژبردبیتژ د اژرطد(ن وبژ،ژتوطدطژرطد(ن وبژاژ1912ب،ژ
معیفاژ ژرلژرربریژ96ژطورلژحژم یب ژوبطدگویاژونجژگاینلریژیینی ژاربمالژمخبیفمژ-ژ1ژتدبژ
ربمالژمورف مژ-ژ2بژرطتژحژریریژربزیبراژشلی ژرببرنبنژشتبتژرلژ شبنژرلژرببژریرهژمداژ دورژ.ژ
رینژویطشنبملژربژرییرنژتوططژجورریبنژحژهمنببرنا0211ب،ژرزژیحبظژبحریاژحژوبیبیاژموبرژریبطاژ
قیربژگیف لژرطت.ژآشصبژآیفبیژریحشببخژ/11ژ2ژبرژریریژرینژررداربژگدارب ژشمورشد ژ.ژربژریدنژود حهضژ
ششبنرهن هژقبر یدتژرطمیندبنژقبردلژ
بحریاژحرگیرژحژبحریاژطبزهژریرریژ/91ژ،2ژ/10ژ2ژر طتژآم ژرلژ ژ
قبولژرطت.ژ
شیوه اجرای پژوهشژ
جمعآحبیژرررههبژربژرصببژطبلژ1991ژتوططژو حهضگیژرشجبمژ .ژوسژرزژمیرجعلژرلژرببخبشدلژع دب ژ
رفشبنژحژرتد ژمجدوزژرزژمتدئویینژ،ژردببگیرنژرزژردینژ1022ژشفدیژرصدوب ژتصدبرفاژرش خدب ژحژردلژ
ویطشنبملهبژوبطدژرررش .ژوسژرزژوبطخلویاژرببگیرنژویطشنبملهبژجمعآحبیژ د ژ.ژربژریدنژود حهضژ
مال ظب ژرخالقاژ بملژرخذژبربیتژآگبهبشل،ژتضمینژ ییمژخصویاژحژبرزرربیژبعبیتژ هژرطت.ژژ
تحلیل دادهها
ریبطاژفیریلهبیژتح یقژرزژم لژطدبزیژمعدبر ژطدبخ ببیژاژ Structural Equation
ژ
رلمنظوبژ
ژ
1
Modellingب ربژشیمژرفاربژAMOSژحبژنژ09ژرط فبرهژ .ژربژتوجدلژردلژر یدلژرالیدنژ ژا0212ب،ژ
ماریبیژرط فبرهژرزژSEMژهبژعبببتن ژرز)1( :ژریآحبرژآمببیژربژربژشظیژگدیف نژخ دبیژرشد رزهژگیدییژربژ
فیرین ژریآحبر.ژ( )0رجبزهژماره ژتبژچن ینژبحررطژهمامبنژبرژریبطاژرندیمژ.ژ( )9رجدبزهژمداژرهد ژتدبژ
تجایلژحژتح یلژویچی هژم لهب،ژمبشن ژتتتژتع یلگییژحژربرئلژ دبخصژهدبژیژریرزشد گاژردیریژمد لژ
موبرژریبطاژقیربژگییرژح ()2

نبطبیاژرص یژریریژبحریاژهملیریا،ژبحریاژحرگیرژحژرع بببژطنجاژردیریژ

رراربهبژبرژفیرهمژمارن .ژژ

1. Kline
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ش ضژتع یلگییژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژرینژرط ی ژ

ا

اژحژبربیتژ

یافتهها
آنالیز اولیه
ربژو حهضژ بری،ژریریژریبطاژرررههدبیژودی ژرزژبح ژMahalanobis d - squaredژرطد فبرهژ
.ژریژرطب ژشظیژرالینژرگیژط حژمعنبرربیژرم دیژرزژ/221ژ2ژرب د ژرررهژودی ژحجدورژرربرژ.ژش دبیجژ
ششبنژرررژرلژهیچژرررهژویتاژحجورژش ر ت.ژهمچنینژش بیجژ بیلژرزژشیمبیی اژششبنژرررژردلژرررهژهدبژ
رلژیوب ژشیمبلژتوزیعژ هرش ،ژزییرژم برییژرجا،ژرزژ/21ژ1ژ-ژتدبژ/19ژ2ژردورهژحژم دبرییژرشدی گاژ،ژرزژ
/12ژ1ژ-ژرلژ/12ژ2ژریریژتمبماژم ییهبژرورهژرطت.ژرنبریرین،ژرررههبژربژم بیعلژفع داژردلژطدوبژژشیمدبلژ
توزیددعژمددا ددوش .ژمیددبشلینژم ییهددبیژو د حهض،ژبرددبیتژ د ا،ژرط د ی ژ د اژحژطیطددخ اژ
بحرنژ نبخ اژرلژتیتی ژریرریژ/19ژ،122ژ/11ژ96ژحژ/12ژ00ژحژرشحیرپژرط بش ربرژردلژتیتید ژریرردیژ/21ژ
،96ژ/21ژ،01ژ/01ژ12ژرطت.ژ
ژ
ارزیابی مدل اندازهگیری کلیژ
قبلژرزژربزیبراژم لژطبخ ببی،ژ زمژرطتژرلژم لژرش رزهگیییژبرژربژشظیژرلیییمژرلژآی مهدبیاژبرژردلژ
منعنسژرنن هژم ییهبیژم بیعلژهت ن ،ژمشخصژرن .ژم ییهبیژم بیعدلژعبببتند ژرز:ژطیطدخ اژ،ژ
بخصهدبژیژردیرز ژ، CFIژ،TLIژ
ژ
رط ی ژ اژحژبربیتژ ا.ژریژرطب ژشظیژرالینژا0212بژرگیژ
IFIژحژ،GFIژرابگ یژرزژ/9ژ2ژحژCMIN/ DFژرم یژرزژ2ژحژRMSEAژرینژ/29ژ2ژتدبژ/21ژ2ژرب د ژ،ژ
م لژرزژریرز ژقبرلژقبویاژریخوبرربژرطت.ژرنبریرینژربژتوجلژرلژش بیجژج حلژ،1ژمد لژمدوبرژم بیعدلژرزژ
ریرز ژقبرلژقبولژریخوبرربژرطت.ژژ
بخصژهبیژریرزش گاژم لژربژج حلژ1ژششبنژمارهن ژرلژم لژر اژرزژریرزشد گاژقبردلژقبدویاژ
ریخوبرربش .ژژ
جدول  :8خالصه برازش مدل AVE ،و  CRبرای مدل کلی
م لژویضژفیض

RMSEA

IFI

TLI

CFI

GFI

CMIN/ DF

P

/221ژ2

/9ژ2

/9ژ2

/91ژ2

/9ژ2

/11ژ0

/221ژ2

1

1

2

/09ژ2

م لژر ببعژ ه
م لژرط الل

1
/291ژ2

2

2

/11ژ6

221ژ/ژ2ژ

ارزیابی مدل ساختاری
ربژم لژطبخ ببیژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژحژرط ی ژ د اژردلژعندورنژژم ییهدبیژردیحنژزرژرورشد ژحژ
رلعنورنژم ییژربحنزرژرور.ژ بخصژهبژششبنژرررش ژرلژم لژطدبخ ببیژرزژردیرز ژ
م ییژبربیتژ اژ ژ
قبرلژقبدویاژریخدوبرربژرطدت:ژ،CMIN/ DF = 2. 78ژ،p <0. 01ژ،CFI = 0. 90ژ GFI = 0.
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،90ژ،TLI = 0. 90ژ.RMSEA = 0. 07ژرنبریرین،ژطبدقژشظدیژرالیدنژاژ0212ب،ژمد لژرزژردیرز ژ
قبرلژقبویاژریخوبرربژرطت.ژژ
بحرن نبخ اژا/16ژ، β =2ژ/29ژp>2بژبرر دلژ
م لژطبخ ببیژا نلژ1ب،ژششبنژرررژرلژطیطخ اژ ژ
مثبتژحژمعنبرربیژربژبربیتژ اژرربرژحژرط ی ژ اژا/90ژ2ژ-ژ= ،βژ/221ژp>2بژبرر لژمنفاژحژ
بحرن دنبخ اژژا/29ژ2ژ-ژ= ،βژ/221ژp>2بژ
معنبرربیژربژبردبیتژ د اژرربرژ.ژهمچندینژطیطدخ اژژ ژ
برر لژمنفاژحژمعنبرربیژربژرط ی ژ اژرربر.ژژ

ژ

شکل  :8مدلسازی معادالت ساختاری رضایت شغلی
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ش ضژتع یلگییژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژرینژرط ی ژ

ا

اژحژبربیتژ

آزمون تعدیلگری سرسختی روانشناختیژ
بحرن دنبخ اژژ)Median=20. 5ب،ژررره-
زمژرلژتوریحژرطتژرلژریژمبنبیژمیبشلژشمیر ژطیطخ اژ ژ
هبیژتح یقژرلژرحژگیحهژطیطخ اژرب ژحژطیطخ اژوبیینژت تدیمژ د ش ژ.ژربژبرطد بیژوبطددژردلژرثدیژ
تع یلگیی،ژش بیجژج حلژ0ژششبنژرررژرلژم لژم ییژریرز ژرص ییژرزژم لژثبردتژرربرژحژریدنژش یجدلژ
ما ورژرلژطیطخ اژش ضژتع یلژگییژرربر.ژ زمژرلژذریژرطتژزمبشاژرلژ بخصژهبیژریرز ژ
بیلژ ژ
م لژم ییژرص یژرزژم لژثبرتژرب ژرثیژتع یلژگییژحجورژرربرژارالین،ژ0212ب.ژ
جدول  :7بزارش مدل تعدیلگری سرسختی
RMSEA
م لژم یی

/226ژ2

م لژثبرت

/222ژ2

GFI

CMIN/
DF

P

DF

CMINژ

/9ژ2

/191ژ0

2

0116

/22ژ2192

/069ژ0

2

0199

/12ژ2916ژ

IFI

TLI

CFI

/19ژ

/19ژ

/91ژ

2

2

2

/11ژ

/11ژ

/11ژ

/16ژ

2

2

2

2

ژ
ماره ژرلژبرر لژمنفاژحژمعندبژرربیژ
مارب ژحژششبنژ ژ
نلژ0ژمیروطژرلژگیحهژربژطیطخ اژوبیینژ ژ
رینژرط ی ژ اژحژبربیتژ اژا/22ژ2ژ-ژ= ،βژ/221ژp>2بژحجورژرربر.ژربژ بیینلژربژگدیحهژردبژ
طیطخ اژرب ژا نلژ9ژبرژشلبهژرنی ب،ژبرر لژغییژمعنبژرربیژردینژرطد ی ژ د اژحژبردبیتژ د اژ
بحرن دنبخ اژژش دضژتعد یلژگدییژردینژ
ا/21ژ2ژ-ژ= ،βژ/29ژp>2بژحجورژرربر.ژربژش یجلژطیطخ اژ ژ
رط ی ژ اژحژبربیتژ اژریفبژریرهژرطت.ژزییرژبرر لژربژرینژم ییژویضژرینژارطد ی ژ د ابژ
حژم ییژمالعژاژبربیتژ ابژربژگیحهژطیطخ اژوبیینژمعنبژرربژرورژحیداژریدنژبرر دلژربژگدیحهژردبژ
طیطخ اژرب ژمعنبژرربژشبورهژرطت.ژژ
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شکل  :7مدل تعدیلگری برای گروه با سرسختی پایین
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ش ضژتع یلگییژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژرینژرط ی ژ

اژحژبربیتژ

ا

شکل  :9مدل تعدیلگری برای گروه با سرسختی باال

بحث و نتیجهگیری
ش بیجژ بیلژرزژآزمونژهبیژآمببیژششبنژرررژرلژطیطخ اژبحرنژ نبخ ا،ژبرر لژمثبتژحژمعندبرربیژردبژ
بربیتژ اژرربر.ژر ینژیوب ژرلژهیچلژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژربژرببگیرنژریش یژرب ژبردبیتژ
اژشیاژربژآشبنژرفاریضژمداژیبرد ژزیدیرژرفدیررژرربریژحی گداژطیطدخ اژژبحرنژ دنبخ اژژشتدبتژردلژ
بحی ررهبیژمحیط،ژخو بینژتیژهت ن ژحژآشصبژرع برژرربش ژ یریطژرط ی ژزرژچدبیضژریرشلیداژرطدتژحژ
شماتورش ژتص ی ژرنن هژحژمخلژآطبیضژآشصبژرب .ژربژش یجلژربعژمارنن ژرلژت ییدیر ژرطد ی ژزرژحژ
شبخو بین ،ژفیی اژریریژب ،ژررشبیاژحژرمنبشاژرطتژرلژماتورنژرزژ نتدتژهدبژردیضژرزژویدیحزیژهدبژ
رب ژگیفتژرنبریرینژرجبزهژشمارهن ژبحی ررهبژحژرتفبقب ،ژموقعیتژ ا دبنژبرژتص ید ژرند ژ.ژیبف دلژ
رینژو حهضژربژبرط بیژیبف لژتح ی ب ژیوب ژگیف لژمص حیژحژهمنببرنژا0212ب،ژرورهژرطت.ژژ
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ش بیجژششبنژرررژرلژرط ی ژ ا،ژبرر لژمنفاژحژمعنبرربیژربژبربیتژ اژرربر.ژرد ینژیدوب ژ
رلژهیچلژرط ی ژریش یژرب ،ژبربیتژ اژربهضژمایبر ژحژربیعنس،ژهیچلژرطد ی ژرم دیژرب د ژ
بحرن دنبخ اژ
ا رل تبثیی مت یم ری بحرن ح عورملژ ژ
بربیتژ اژرفاریضژمایبر ،ژزییرژرط ی
رربر ماتورش ری ررعبر مخ ف زش گا ا ع اریخصوص بربیت ا تبثیی رلذربر.ژطبق م بیعب
ماتورش بربیت د اژ بر
یوب گیف لژرط ی تبثیی منفا ری بربیت ا رربر ح رفاریض رب آنژ ژ
ربهض ره ح تبخیی ح غیبت بر رب واژرر ل رب ح ا ربعث بهب ردیرنژ د لژ ح تدیعژ خد متژ
بحرن نبخ ا ه ح ویبم هبی مخ فا رزژجم لژشببردبی اژ
ور.ژرط ی ربعث رل هم خوبرن تعبرلژ ژ
اژرربر.ژرینژیبف لژربژتح ی ب ژمیزآربریژحژهمنببرنژا1916ب،ژگلویحبژحژهمندببرنژاژ1991ب،ژرمبشدبژ
حژهمنببرنژا0219ب،ژهمتوژرورهژرطت.ژژ
رینژرط ی ژ اژحژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژبرر لژمعنبرربژآمببیژحجورژرربر.ژیبف لهبیژتح یدقژ
ششبنژرررژرلژطیطخ اژبحرنژ نبخ ا،ژبرر لژمنفاژحژمعنبرربیژربژرط ی ژ اژرربر.ژرد ینژیدوب ژ
بحرن نبخ اژتورشدبیاژرفدیررژبرژ
رلژهیچلژطیطخ اژرب تیژرب ژرط ی ژربهضژمایبر ژزییرژطیطخ اژ ژ
ربژم بر لژربژرط ی ژحژفشببژ اژت ویتژمارن ژحژهمچونژط(ییژمحبفظتژرنن هژربژریرردیژعورمدلژ
فشببزریژ اژعملژماشمبی .ژ رفیررژحرجد ژطیطدخ اژودبیینژربژم بردلژمشدنال ژزشد گاژحرردنضژ
هیجبشاژ ی ژششبنژمارهن ژحژربژر ن م ژرلژریش یینژآطی ژحژفشدببژبحرشداژمبد الژمداژ دوش ژربژ
بیینلژرفیررژحرج ژطیطخ اژرب ژرلژبغمژربگیییژربژرط ی ژحژبحی ررهبیاژرلژریریژریلدیرنژطبقدتژ-
فیطبژحژریمببیزرژرطتژطبیمژحژتن بطتژمامبشن .ژرفیررژطختبحژمعمو ژقبربژرلژ لژمشنال ژهت ن ژ
رلعنورنژفییدتژمداژرینند ژحژهیگداژشدبژرمید ژ
حژربژچبیضهبیژزش گاژبحرلبحژما وش .ژآشصبژچبیضهبژبرژ ژ
شما وش .ژرزژرینژبحژآشصبژمداژتورشند ژ دوررثژرطد ی ژزریژزشد گاژبرژمد یییتژرنند ژحژربژش یجدلژرزژ
طالمتژجتماژحژبحرشاژریخوبرربشد ژ.ژیبف دلژهدبیژریدنژتح یدقژردبژتح ی دب ژعبد ری صاژحژهمندببرنژ
ا0212ب،ژهمتوژرورهژرطت.ژژ
طیطخ اژبحرنژ نبخ اژم ییژتع یلگیژرینژرط ی ژ اژحژبربیتژ اژرطت.ژر ینژیدوب ژ
رلژرفیررژربژطیطخ اژرب ژماتورشن ژموقعیتهبیژرطد ی ژزرژبرژمد یییتژرنند ژحژرزژ شدبنژبردبیتژ
ریش ییژشتبتژرلژرفیررژربژطیطخ اژوبیینژرر لژرب ن .ژیبف لهبیژرینژتح یقژربژیبف لهدبیژآقبجدبشاژ
بحرن دنبخ اژژربژ
حژهمنببرنژا1991ب،ژرلژربژیکژو حهضژردلژریبطداژش دژضژتعد ی لییژطیطدخ اژژ ژ
برر لژربژفیطورگاژ اژویط ببرنژویررخ ن ،ژهمتوژرطت.ژش بیجژآزمونژششبنژررر،ژربتبدبطژمعندو ژ
بحرن ددنبخ اژحژفیطددورگاژ د اژویط د ببرنژحجددورژرربر.ژهمچنددینژطیطددخ اژ
رددینژطیطددخ اژ ژ
بحرنژ نبخ اژرلژعنورنژیکژتع یلرنن هیژرط ی ژعملژریرهژحژرزژریحزژفیطورگاژ د اژج دوگیییژ
مارن .ژژ
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اژحژبربیتژ

ا

اژ
رگیچلژو حهضژ بریژرزژشوعژهمبت لاژرطتژرمبژقبردلژتصدوبژرطدتژردلژردبژرفداریضژطیطدخ ژ
بحرن نبخ ا،ژبربیتژ اژرفاریضژمایبر ژحژرط ی ژربهضژمایبر ژیذرژویشنصبرژما دورژحی گداژ
ژ
رلعنورن ینا رزژفبر وبهبی مصم رب گاینض شییحی رببژح طبخت آزموشا مع بی ح وبیب ریریژ
طیطخ ا ژ
طبزمبنهب رط فبرهژ ور،ژتب رب یحدبظژ
ژ
رش رزهگییی میارن طیطخ ا م بریبن رط خ رم رب رط وب ربب
ریرن رین مالع،ژرفیرر م بحم رب ریرری رط ی ریری مشبغل،ژمخصویبژمشبغلژر ورب،ژرش خب وش ح
شصبی بً رل بربیت ا رفیرر ح رببآیا ح رثیرخشداژ طدبزمبنژ رب رطد یبراژ ردلژژرهد رپژ منجدیژ گدیررژ.ژ
ویشنصبرژماگیررژم ییرنژرببخبشجب ژربژبرط بیژربهضژرط ی ژردببگیرنژ،ژردلژریجدبرژفضدبیژرص دیحژ
یمیمبشلژحژهمچنینژریجبرژطبزمبنژهبیژطختبحژر(یررزش ژرلژربژرینصوب ژموج ژردبهضژرطد ی ژحژ
ربژش یجلژبربیتژ اژرببگیرنژما ور.ژژ
ربژو حهضژ بریژتح یقژرشجبمژ هژریژبحیژ012ژشفیژرزژرببگیرنژرببخبشلژرشجبمژ ژرلژهملژآشصبژ
میرژرورش ژحژرینژتح یقژریژبحیژزشبنژرشجبمژشش هژرطتژیذرژقبر یتژتعمیمرهاژرلژرلژجبمعدلژبرژشد ربرژ
حژرزژمح حریتژهبیژو حهضژمحتو ژما ورژرنبریرین،ژویشدنصبرژمداژگدیررژربژود حهضژهدبژیژآتداژ،ژ
موروعژو حهضژ بریژحژرراربژآنژربژبرر لژربژرببگیرنژزنژربژرببخبشجب ژرجیرژگیررژتبژر ورنژش بیجژآنژ
برژربژش بیجژرینژو حهضژم بیتلژریر.ژرینژو حهضژریژبحیژرببگیرنژ صیژطمنبنژرشجدبمژ د ژ،ژویشدنصبرژ
ماگیررژو حهضژ بریژربژطبییژ صیهبیژرشوبژشیاژیوب ژوذییرژهمچنینژویشنصبرژمداژگدیررژریدنژ
و حهضژربژموبرژمشبغلژویژرط ی ژشیاژرجیرژگیرر.ژرراربژو حهضژ بریژویطشنبملژردورژیدذرژویشدنصبرژ
ماگیررژو حهضژ بریژربژبح ژهبیژریلییژجصتژجمعآحبیژرطالعب ژمبشند ژمصدب بلژرجدیرژگدیررژ.ژ
رینژو حهضژربژموبرژرببگیرنژرشجبمژ ژحژمیارنژطختبحیاژرببگیرنژبرژمدوبرژریبطداژقدیربژرررژرمدبژ
ریریژبطی نژرلژطبزمبنژهبیژطختبحژویشدنصبرژمداژگدیررژریدنژود حهضژربژمدوبرژجبمعدلژمد ییرنژ
رببخبشجب ژشیاژرجیرژگیرر.ژو حهضژ بریژرزژشوعژرماژرورژیذرژویشنصبرژماگیررژرینژو حهضژرصوب ژ
ریفاژشیاژرجیرژگیرر.ژش یجلژتح یقژششبنژماره ژرلژطیطخ اژبحرنژ نبخ اژرلژعنورنژعبملژتع یل-
گیژرینژرط ی ژ اژحژبربیتژ اژربژرینژرببگیرنژعملژریر.ژژ
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