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 چکیده

هدف . استها و رفتارهای کارکنان در محیط کار از عوامل تأثیرگذار بر نگرشاجتماعی کار  -های روانیویژگی امروزه،

جارب بازیابی گر تای و تبیین نقش تعدیلاجتماعی کار با بهزیستی حرفه -های روانیاین پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی

پیمایشی، از نوع -های توصیفیها جزء پژوهشماهیت کاربردی است و از نظر گردآوری دادهاست. این پژوهش، دارای 

باشد و نفر می 316شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان شرکت نکا چوب مازندران شامل همبستگی محسوب می

های نامهجش متغیرها از پرسشآوری شد. برای سننفر جمع 352 گیری تصادفی ساده ازهای پژوهش از طریق نمونهداده

ای هبرای آزمون فرضیهقرار گرفت.  تأییدبا استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد  هاآناستاندارد استفاده شد و پایایی 

اجتماعی -های روانیها نشان داد که ویژگییافته استفاده شد.اس الافزار پیسازی معادلات ساختاری و نرممدلتحقیق از 

ر گر تجارب بازیابی کارکنان بر رابطه بین این دو متغیداری دارد و اثر تعدیلمثبت و معنی تأثیرای کار بر بهزیستی حرفه

عی(، طبیمانند حفاظت منابع ) باشنددارای مشاغل دشوار می وظایفشانهایی که با توجه به ماهیت نشد. سازمان تأیید

 های این پژوهش بهره بگیرند.توانند برای حفظ و ارتقای بهزیستی کارکنان خود از یافتهمی

 ای، تجارب بازیابیاجتماعی، بهزیستی حرفه های روانیویژگی :واژگان کلیدی

 

                                                           
 Alizadehsani@umz.ac.ir مازندران )نویسنده مسئول(، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه بازرگانی استادیار گروه مدیریت  1
 رگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه مازندران گروه مدیریت بازدانشیار  2

 ، دانشگاه مازندران، گرایش مدیریت تحولکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 9
 تحول، دانشگاه مازندرانمدیریت گرایش  ،کارشناس ارشد مدیریت دولتی 4

 

mailto:Alizadehsani@umz.ac.ir


 1931 زمستانو  پاییز، 1، شماره 1 دورهمدیریت منابع انسانی پایدار، علمی دو فصلنامه .....................................................  393
 

 

 مقدمه

 استرسو  کرده تغییرات زیادی کار شرایط زمان، گذشت با ،1شغلی امنیت و بر اساس گزارش موسسه سلامت

 ین،همچن و عملکرد افراد تواندمی شود کهمی یاد پنهانی عامل عنوانبه آن از و نموده بیشتری پیدا اهمیت کار

 سلامت کار بر اجتماعی -روانی نامطلوب شرایط تأثیر (.3613 ،3سیلوا و بارتو) دهد قرار تأثیر را تحت هاسازمان

نتایج مطالعات (. 3662 و همکاران، 9است )سیگریست گرفته قرار مورد بحث و شدهشناخته ایگسترده طوربه

 یفیتک منفی بر تأثیر کار، محیط در اجتماعی -روانی شرایط نامطلوب معرض در گرفتن قرار که دهدمی نشان

 از یبالای سطح مشاغل دارای در که است. همچنین، افرادی داشته کارکنان میان در سلامت و بهزیستی زندگی،

 خودمختاری پایین سطح عاطفی، هایدرخواست طولانی، کار ساعات کار بالا، شدت مانند اجتماعی روانی خطرات

-حمایتعدم زورگویی، معرض در گرفتن قرار تعارض، از بالایی سطح اجتماعی خشک و خشن )مثل روابط و

 (ارزشی و اخلاقی هایتعارض و ضعیف رهبری ذینفعان، یا مشتریان با دشوار روابط سوی همکاران، از اجتماعی

 (.3611دارند )یوروفاوند،  قرار 4فرسودگی شغلی افزایش خطر معرض کنند درکار می

ین سازه در محیط رفتار سازمانی مثبت است و لزوم بررسی ا هایمؤلفهترین یکی از مهم ایحرفهبهزیستی 

 فرسودگی و 5بازیابی به همچون نیاز های منفیدلالت بر کاهش جنبهشود و احساس می ازپیشبیشسازمانی 

 مورد در ما دانش تواند بهمی هاآنشغلی، دارد که بررسی  همچون درگیری مثبت هایافزایش جنبه و شغلی

و همکاران،  2سیلتالوپی) کند اضافه انگیزشی فرآیندهای و سلامت هر دو زمینه اختلال در در 3تجارب بازیابی نقش

گر تجارب بازیابی در رابطه ای که برخی محققان، توجه به نقش تعدیلگونهبه (،3613، 1و زاکر و اشمیت 3663

(. این مفاهیم در 3662 اند )سوننتاگ و فریدز،کرده تأکیدای را شغلی و بهزیستی حرفهزای بین عوامل استرس

و توجه به امور  زااسترسیابند و نیازمند توجه مدیران در کنترل عوامل می دوچندانمشاغل دشوار اهمیت 

 نکاچوببازیابی در جهت حفظ و ارتقای سلامت کارکنان این مشاغل است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت 

از  توجهیقابلکه بخش  است داریهای جنگلها، تهیّه و اجرای طرحاز جنگل برداریبهرهفعالیت  با موضوع

ع ها و منابهای طولانی و خطرات ناشی از حفاظت جنگلشیفتدلیل های شغلی بهکارکنان آن درگیر استرس

 .باشندمیطبیعی 

های ژگیرابطه بین وی سازی بیشتر در زمینۀشفافضمن گسترش مبانی تجربی و  بنابراین، هدف پژوهش حاضر،

نه ن زمیبازیابی در این رابطه، فراهم آورد تجارب گریتعدیل ای و نقشاجتماعی کار و بهزیستی حرفه -روانی

 باشد.می زیستمحیطداری و حفاظت از سلامت شغلی مشاغل دشواری همچون جنگل حفظ و ارتقای
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 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

 ایحرفهبهزیستی 

 هایرشد توانایی و مثبت هایویژگی وجود بر اهمیت توجه و 1مثبت روانشناسی جنبش دنبال ظهوربه امروزه،

 زیرا کنند؛می استفاده "3شناختیروان بهزیستی" از روانی سلامت اصطلاح جایبه روانشناسان برخی فردی،

 از جدید رویکرد این (. در1913میکائیلی، ) کندمی متبادر ذهن به را مثبت ابعاد بیشتر واژه این معتقدند

 شادمانی، سازگاری، بلکه سلامتی نیست؛ شاخص روانی، هایبیماری هاینشانه وجود عدم روانشناسی،

 اسازیشکوف زندگی، در فرد اصلی هدف است و سلامت دهندةنشان دستازاین مثبتی هایویژگی و نفساعتمادبه

 زندگی رمؤث و شناختی هایارزیابی عنوانبه توانمی را شناختیروان بهزیستی ،طورکلیبهاست.  خود هایقابلیت

 زندگی از رضایت و وقایع به هیجانی هایواکنش شامل شناختی، هایقضاوت بر علاوه ارزیابی این .کرد تعریف

 خلق پایین سطوح خوشایند، هایهیجان تجربۀ شامل که است کلی مفهوم یک بهزیستی ،روازاین شود؛نیز می

تحت عنوان بهزیستی  شناختیروانسازه بهزیستی  های اخیر،در پژوهشاست.  زندگی از بالا رضایت و منفی

گران مورد توجه در حیطه رفتار سازمانی مثبت از سوی پژوهش 9ایحرفهسلامت سازمانی و بهزیستی سازمانی،

ده های کنونی تبدیل شهای سازهترین اولویتشده و شناسایی پیشامد و پیامدهای این سازه به یکی از مهمواقع 

 .است

 عملی کارهایو راه سلامتی تأمین خود، به بخشیدن التیام توانایی افراد که است مدعی روانشناسی رویکرد این

 آیند برمی آلوده هایاز محیط که افرادی برای ویژهبه است، مشکل کار این انجام احتمالاً ،وجودبااین. دارند را

 رشد و ذاتی نیروهای به یابیدست و به شناسایی قادر را افراد بتوانند درمانگران اگر مثبت، روانشناسی اساس

 در و نندک محافظت عاطفی مشکلات برابر تأثیر در را هاآن سپری مانند توانندمی این نیروها کنند، شانیافته

 هاآن برای را منفی تجارب به واکنش و مقابلۀ مؤثر ظرفیت که ایگونهبه آورند، به وجود پذیریانعطاف هاآن

 ترینشدهشناخته از یکی عنوانبه ایحرفه بهزیستی (. امروزه3613 ،4سلیگمن و سازد )فوریرد فراهم

 هایآسیب درمان و پیشگیری زمینۀ در مفیدی بسیار علمی از کارکردهای گرا،مثبت روانشناسی هایزیرشاخه

 انروانشناس و بوده زیادی هایپیشرفت شاهد اخیر دهۀ در مثبت روانشناسی. برخوردار است بشر روانی و روحی

و  هاتوانمندی بندیطبقه نظام» ،«5بیماران شناختیروان اختلالات بندیطبقه نظام» مقابل مکتب، در این پیرو

گروه  شش کنند. اینمی بندیدسته گروه 3قالب  در را های افرادتوانایی که اندآورده وجود به را «3هافضیلت

 به عشق جدید، تجارب مقابل در بودن پذیرا و باز کنجکاوی، خلاقیت، شامل: دانایی و خرد -1 :از اندعبارت

 شامل: دوستی تنوع -9سرزندگی؛  و کمال پایداری، خودباوری، شامل: شجاعت -3نظر؛  وسعت و یادگیری

: اعتدال -5رهبری؛  و طرفیبی شهروندی، حقوق رعایت شامل: جوییعدالت -4اجتماعی؛  هوش و مهربانی عشق،

 دانستن شامل: تعالی -3خود؛  عملکرد به خشیدنب نظم و احتیاط آزرم، و فروتنی دلسوزی، و بخشش شامل

 (.3619سلیگمن،  رشید و) معنویت و طبعیشوخ امیدواری، قدرشناسی، ها،شگفتی و هازیبایی ارزش
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 کرد ادعا تواناگرچه می است. انکار غیرقابل جهان سراسر در شغلی وقایع اجتماعی و اقتصادی اهمیت امروزه

 تا هگرفت گفتاری، الگوهای و غذایی ترجیحات از کارکنان اجتماعی و شناختیروان پیامدهای اکثر تقریباً که

ناوارو ) دارد قرار هاآن شدهادراک یا عینی اقتصادی -اجتماعی وضعیت تأثیر تحت هویت، عمدتاً  و طبعیشوخ

 حداقل به جهت در کارکنان روانی بهزیستی ارتقای برای اقدام ، لزومحالبااین (،3636و همکاران،  1کاریلو

 وردم بیندازند خطر به کار هنگام را هاآن سلامتی توانندمی که ها و شرایط کاریبا ویژگی آنان مواجهه رساندن

 (.3613، 3است )روسو، لوسیفورا، پوکسیارلی و پیکولی رسیده اثبات به و گرفته قرار تأکید

 

 اجتماعی کار - های روانیویژگی

ت و محیط هستند که هر دو از لحاظ ثهای جسمی و روانی افراد دو عامل اساسی مشخص ورادر بررسی ویژگی

راند گذهای مختلف میگذارند، حائز اهمیت فراوان هستند. انسان زندگی خود را در محیطتأثیری که بر فرد می

 سپری آنجاد را در بزرگسالی بخش اعظمی از وقت خو درهایی است که فرد ترین محیطکه محیط کاری از مهم

ها مختص محیط کار است. نزاع با یک های مختلفی دارد که بعضی از این استرسکند. دنیای امروز استرسمی

توان یا رؤسای سازمان به مدیر را می مدیرههیئتو فشار  سرکارهمکار، محروم شدن از پاداش، دیر رسیدن به 

منفی  اجتماعی-روانی شرایط زا،استرس عوامل احتمالی میان دانست. درهای محیط کار هایی از استرسنمونه

 گزارش مقطعی مطالعات از فراوان اند. شواهدویژه قرار گرفته توجه مورد زای شغلی،استرس عوامل یعنی کار،

 انواع شواهد این. است همراه جسمانی هایشکایت با کار نامطلوب اجتماعی -روانی هایویژگی که اندکرده

 ایهدرخواست کنترل مدل» توسط که هاییآن ازجمله شوند،می را شامل کار اجتماعی -روانی شرایط از مختلفی

 زااسترس شرایط که کندمی ادعا اول مدل .شوندتوضیح داده می« 4پاداش-تلاش تعادل عدم مدل» و« 9شغلی

 تلاش ینب توازن متقابل عدم بر دوم مدل و شودمی نتیجه کم، کنترل و بالا تقاضای از ترکیبی دلیل به کار در

 کند.می تأکید پاداش و

 عوامل (،3665) 5لایتنر و رش .اندشده تکمیل نگرآینده اندازچشممطالعه ذیل با  چهار توسط فوق شواهد

 واملع این که دریافتند و کرده ارزیابی کمّی مقیاس با( هفته/  دقیقه) اضافی کار ازلحاظ را فردی زایاسترس

-شکایت دریافتند (،1334همکارانش ) و 3پارکز. کردند پیدا همبستگی جسمانی هایشکایت با بعد سال هشت

ل قاب مسیر، ابتدای در حمایتی تعامل×  مهارت اختلال×  سه عامل تقاضا وسیلهبه ماه دو از پس جسمانی های

 شغلی زایاسترس عوامل سالهیک تجمع و شروع که کردند گزارش (،3665همکاران ) و 2گودین. است بینیپیش

. دباشمی همراه جسمانی هایشکایت با سال یکپس از گذشت ( شدند ارزیابی پاداش -تلاش مدل توسط که)

 محیط کار در اجتماعی زایاسترس (، در تحقیق خود دریافتند که عوامل3614) 1ا و الفرینگراین، پری بر علاوه
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 تداشدنبال خواهد جسمانی را به هایشکایت بعد هفته شش ،(همکاران با تعارض و اجتماعی جوّ ،مثالعنوانبه)

 (.3612، 1هر، لوربروکس، انگرر، سیگریست و فیشر)

-تدرخواس افزایش. است شده شناخته خوبیبه شدهادراک اجتماعی کار و استرس -روانی هایویژگی بین رابطه

 کاریاضافه که معنی این به شود،می استرس ایجاد باعث کار در مشارکت افزایش و اجتماعی کار روانی های

 منابع نه،زمی این در تسلط را تضعیف نماید. و انرژی را تحلیل و خودکنترلی مختل سازد، را نقش تعادل تواندمی

ند توانمی و آورند وجود به را پذیریانعطاف و خودمختاری توانندمی هاآن. هستند مهم بسیار اجتماعی کار روانی

 کنندمی خاطرنشان محققان. (3613، 3کیو، برس و شیهان) کنندهای کاری جلوگیری از اثرات منفی درخواست

 رایب شغلی امنیت و برنامه کنترل استقلال، گیری،تصمیم زمان طول ازجمله کار اجتماعی -روانی منابع که

 (.3664، 9وایدانوف ؛3664و گرتس،  بیکر) هستند مؤثر استرس کاهش

 توجه با و است افسردگی اختلالات چندعاملی کنندهتعیین عوامل از یکی محیطی - اجتماعی زایاسترس شرایط

 لامتیس برای نامطلوب اجتماعی - روانی هایمحیط مورد در تحقیقات انسان، رفاه برای اشتغال و کار مرکزیت به

 دلم سه روی بر عمدتاً مربوطه تحقیقات گذشته، دهه سه طول در. است علمی تحقیق امیدوارکننده روند یک

 ت،اس شده متمرکز نگرآینده اپیدمیولوژیک مطالعات در هاآن گیریاندازه و نامطلوب کار شناختیروان نظری

ی زمینه در موجود شواهد ،"سازمانی عدالتیبی" و "پاداش تلاش تعادل عدم" ،"تقاضا کنترل" اصطلاحات

. است تمطالعا جدیدترین توسط شده روزبه و سیستماتیک بررسی چندین اساس بر افسردگی، با هاآن ارتباط

 به تلااب خطر افزایش با هامدل این نظر از زااسترس کار که کندمی تأیید غربی مدرن جوامع انواع مطالعات نتایج

 افیک اندازهبه ثانویه و اولیه پیشگیری اقدامات آموزش برای دانش است، درنتیجه، این همراه بعدی افسردگی

 (.3636، 4سگرسیت و ویگ) است شده گرفته نظر در قوی

 عیتوض و جسمانی سلامت روانی، سلامت با ارتباط در بیشتر کار اجتماعی -روانی هایویژگی مزایای و هاهزینه

افسردگی  خطرساز عوامل کار، از محل در کم کنترل و فشارهای کاری بالا. اندشده گزارش عمومی سلامت

 افسردگی علائم کاهش بروز باعث شغلی امنیت کهدرحالی (.3665، 5سان، مایکلتون، دال و موئن و تل) باشندمی

ار ک نامطلوب هایهای تحقیقات پیشین، موقعیتبنابراین، با توجه به یافته ؛(3662و همکاران،  3شود )پلیزرمی

 گیفرسود سلامتی، مورد در شکایت کارکنان همچون شناختیروان بهزیستی در اختلال توانند موجب بروزمی

 که این امر زمینه ارائه فرضیه اول پژوهش حاضر را فراهم ساخت: شوند افسردگی علائم یا شغلی

 ای کارکنان دارد.معناداری بر بهزیستی حرفه تأثیراجتماعی کار -های روانیویژگی :1فرضیه 

 

 

                                                           
1. Herr, Loerbroks, Angerer, Siegrist & Fischer 
2. Qiu, Bures & Shehan 
3. Bakker & Geurts; Voydanoff 
4. Siegrist & Wege 
5. Sanne, Mykletun, Dahl, Moen & Tell 
6. Plaisier 
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 یبازیاب

 پس خود زایعوامل استرس از پیش بازده سطح به فرد آن در که است فیزیولوژیکی روانی احیای فرایند بازیابی،

 دیدگاه از(. 1331 ،1مولدر و مایمن ؛3663 همکاران، و سیلتالوپی) گرددبرمی زااسترس تجربه یک از

-تهخواس با رویارویی براییا  و خود فعلی هایخواسته با دادن ادامه برای کندمی احساس فرد یک ،شناختیروان

 (.1331 ،3اوین است )مک آماده و قادر جدید های

 فشارهایی به منجر کار محل در کردن تلاش کند کهمی (، بیان1331)مایمن و مولدر،  9بازیابی-مدل تلاش

 همواجه فشارها این یا کار با دیگر فرد، کههنگامی. شودمی های ذهنیپاسخ و رفتاری فیزیولوژیکی ،ازجمله

 مایمن ؛3663 همکاران، و سیلتالوپی) شودمی بازیابی و بهبود منجر به که دهدمی نشان هاییواکنش شودنمی

 تلاش در افراد که داردبیان می ،(1331 ،5هابفول) 4تئوری حفاظت از منابع(. در همین راستا، 1331 مولدر، و

 هک دارند اشاره ناهمگونی هایدسته به منابع. هستند خود منابع از محافظت و نگهداری آوردن، دست به برای

 هایویژگی مانند داخلی همچنین خصوصیات و مالی هایدارایی یا اشیاء مانند خارجی نهادهای توانندمی

از  دبازیابی و بهبو با رابطه در انرژی منابع و شخصی هایدر میان این منابع، ویژگی .باشند هاانرژی یا شخصی

 در افراد ارزشمند منابع که دهدمی رخ زمانی استرس نظریه این اساس بر .باشندمی برخوردار بیشتری اهمیت

 بازیابی یبرا. نیاورند دستبه منابعی هیچ گذاری،سرمایه از پس که زمانی یا هستند رفتن دست از یا خطر تهدید

روزانه  بازیابی. بازگردانند را رفتهازدست یا و تهدیدشده منابع و آورند بدست جدید منابع باید افراد استرس، از

 و ابیبازی -تلاش مدل بنابراین، ؛دارد اشاره مثبت وخویخلق یا انرژی مانند داخلی منابع به ویژهاسترس، به از

 تئوری اساس بر اولاً . افتدمی اتفاق هاآن طریق از بازیابی باشند کهمی مکمل فرآیند دو منابع، از حفاظت تئوری

عملکردی  هاینیازمند سیستم هایی کهفعالیت از های کاری و اجتنابخواسته از بازیابی، جدا شدن -تلاش

 انیاً ث. است باشند ضروریمی هستند( نیاز مورد کار در محل که هاییآن )همانند یکسان داخلی منابع یا مشابه

 در نیز مثبت وخویخلق یا خودکارآمدی انرژی،مانند  جدید داخلی منابع آوردن دستبه دوم، نظریه به توجه با

 (.3662 فریدز، و کرد )سوننتاگ خواهد کمک موردتهدید منابع بازگردان

ار، ک از روانی چهار مکانیزم جدا شدن شامل شوند ومی نامیده بازیابی تجارب بازیابی، به کمک هایمکانیزم

 هایمهارت یادگیری برای فرصت یا چالش که کار از خارج هایفعالیت به مربوط) کارمهارت خارج از  آرامش،

 چه رد و چگونه را فعالیتی چه اینکه انتخاب توانایی) کاردهند( و کنترل خارج از می ارائه فردمنحصربه جدید

-تلاش مدل در ریشه اول تجربه (. دو3662 فریدز، و سوننتاگ) شودکنید( میمی دنبال فراغت اوقات در زمانی

 شدن جدا بازیابی، -تلاش مدل به توجه با. دارند منابع از حفاظت نظریه ریشه در آخر مورد دو و بازیابی

 در ربیشت درخواست گونههیچ که است معنی این به زیرا باشد، مفید است ممکن آرامش و کار از شناختیروان

 سلطت هایاستراتژی. گیردنمی صورت گیرند،می قرار استفاده مورد کار طول در که عملکردی هایسیستم مورد

 و آورندمی وجودبه را جدیدی منابع هاآن زیرا کند کمک بازیابی و بهبود به است ممکن( کنترل و مهارت)گرا 

                                                           
1. Siltaloppi, et al, Meijman and Mulder 
2. McEwen 
3. The Effort-Recovery Model 
4. Conservation of Resources theory 
5. Hobfoll 
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 به برای را فرصت زیرا است حیاتی و ضروری کنترل، این، بر علاوه. گردانندمی باز را تهدید مورد داخلی منابع

 (.1331 هابفول،) کندمی فراهم داخلی منابع آوردن دست

دهد شان را میکارمندان از فشار شغلی، فرایندی است که به کارکنان اجازه تقویت مجدد منابع بازیابی

و بهزیستی  مشکلات سلامتی است شغلی ممکن زایعوامل استرس چرا کهاین توضیح(. 3665، 1)لاندبرگ

. (3665 لاندبرگ، ؛3663 سوننتاگ، و جیرتس)شود مربوط می بهبودی و بازیابی به فقدان کنند ایجاد ای راحرفه

 هک دهد انجام عادی وظایف انجام برای را کار در اضافی هایتلاش باید فرد نباشد، کافی بازیابی کههنگامی

د شو ایجاد بیماری و سلامت زوال منجر به بلندمدت در شغلی زیادی را بر وی تحمیل کند و فشار تواندمی

 (.1331 مولدر، و میامن)

 و ملکردع آن طی که کرد تعریف ترمیم و سازیخنثی پویای فرآیند یک عنوانبه طورکلیبه توانمی را بازیابی

 عنوانبه تواندمی بهبودی بنابراین، ؛گردندبازمی خود استرس از قبل سطح به کارمند زایاسترس هایتجربه

 تهکاهش یاف فرساطاقت شرایط مخرب اثرات حداقل، آن در که شود گرفته نظر در استرس روند مخالف فرایندی

 زا خارج زمان در کار از بعد یا کاری هایوقفه هنگام یعنی در کار محل تواند درمی بازیابی. روندمی بین از یا

 (.3636باشد )دجانگ،  کار

 که است این مهم شغلی، بالای تقاضای از بازیابی برای که اندکرده پیشنهاد (،3663سوننتاگ ) و جیرتس

 شودیم استفاده کار در آنچه از غیر دیگر هایسیستم به مربوط که شوند بازیابی هایفعالیت درگیر کارمندان

 ارمندک یک ،مثالعنوانبه. نباشند شانتلاش کاری با مرتبط هایفعالیت درگیر وجههیچبه کهاین یا باشند

 بازیابی ایهفعالیت در شدن درگیر از است بهتر دارد نیاز بالایی عاطفی تلاش به شغلش که بهداشتی هایمراقبت

 یک اردستی ترتیب، همین به. کند اجتناب ،دارند( عاطفی یعنی) مشابه هایسیستم برای زیادی تقاضای که

 زیادی تقاضای که بازیابی هایفعالیت در شدن درگیر از است بهتر فرساطاقت بسیار فیزیکی شغل یک با پرستار

 داییج شامل باید کار از شدن جدا زمینه، این در. کند اجتناب دارند،( فیزیکی یعنی) مشابه هایسیستم برای

 و یشناخت سیستم دو هر که کند احساس کارمند وقتی افزون بر این،. باشد کار از جسمی و عاطفی شناختی،

 به کار، از بعد و کاری هایاستراحت هنگام در شدند،می فراخوانده کار حین در که جسمی همچنین و عاطفی

 بدان این. یابدمی دست خود کار محل و شغل از خارج بازیابی کامل درجه به اند،برگشته خود اولیه سطح

 را کار به مربوط مسائل مورد در کردن فکر است قادر شده باشد جدا کار از کاملاً  که کارمندی که معناست

 از اشین جسمی فشار بردن بین از به قادر و بیندنمی آزار کار به مربوط منفی احساسات از دیگر و سازد متوقف

 (.3636است )دجانگ،  کار

 است )سوننتاگ و ناخوشی و بیماری و شغلی بالای تقاضای بین رابطه کاهش در مهمی عامل کار، از بازیابی

 عمناب و انرژی شغلی و احیای تقاضای از ناشی فشار علائم کاهش روند به (. همچنین، بازیابی3612همکاران، 

 مهمی عامل بیکاری زمان در شغلی استرس بهبودی (.3615کند )سوننتاگ و فریتز، کمک می کارکنان ذهنی

 ورزش ،مثالعنوانبه) بازیابی هایفعالیت که است داده نشان تجربی مطالعات است، کارمندان بهزیستی برای

( ستگیخ ،مثالعنوانبه) فشار علائم با( کار از شناختیروان شدن جدا ،مثالعنوانبه)بازیابی  تجربیات و( بدنی

 ایهفعالیت. دارند مثبت ارتباط ،(نشاط ،مثالعنوانبه) بهزیستی مثبت هایشاخص با و دارند منفی ارتباط

                                                           
1. Lundberg 
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 به. شوندیم روبرو بالایی شغلی فشارهای با کارکنان که باشندموردنیاز می هنگامی بازیابی تجربیات و بازیابی

 ستنده مشابه موقتی، بازیابی مختلف هایمحیط در بازیابی زیربنای شناختیروان هایمکانیسم رسدمی نظر

 زایشاف نیز طبیعی هایمحیط در رسدمی نظر به و( تعطیلات شبانه، هایفراغت کاری، هایوقفه ،مثالعنوانبه)

 (.3612سوننتاگ و همکاران، ) یابندمی

 کنترل، آرامش، شدن، جدا) بازیابی تجربه شش چگونه که کردند (، نیز بررسی3613) همکارانو  1یرتاننو

دارند،  باطارت( کار توانایی و زندگی از رضایت نشاط،) بهزیستی با کار از خارج زمان در( وابستگی و معنی تسلط،

 داشتند. بتمث رابطه کار توانایی و زندگی از رضایت نشاط، با بازیابی تجارب تمامنتایج این پژوهش نشان داد که 

کارکنان  ایحرفهتواند بر بهزیستی های روانی اجتماعی کار، میبنابراین مرور تحقیقات قبلی نشان داد که ویژگی

موضوع فعالیتشان، دارای  هایویژگیها با توجه به ماهیت فناوری و بگذارد، از سوی دیگر برخی سازمان تأثیر

وجه منفی بگذارند. از سوی دیگر با ت تأثیرای کارکنان توانند بر بهزیستی حرفهمشاغل دشواری هستند که می

این متغیر  توان ازای کارکنان، میمثبت آن بر بهزیستی حرفه تأثیراتدر زمینه بازیابی و  شدهانجامبه تحقیقات 

ودی تاکنون مطالعات محدای کارکنان بهره گرفت. لذا، دشوار بر بهزیستی حرفهبرای تعدیل اثرات منفی مشاغل 

 خلأ اساس برسازمانی صورت گرفته است.  متغیرهایبین  در رابطهتجارب بازیابی گر در خصوص نقش تعدیل

 یبرای بررسی بیشتر نقش تعدیلگر تجارب بازیابدر تحقیق حاضر  ،خصوصاین موجود و فقدان دانش کافی در 

 بر اهمیت آن فرضیه دوم تحقیق شکل گرفت. تأکیدو 

 کند.را تعدیل می ایحرفهاجتماعی کار بر بهزیستی -روانی هایویژگی تأثیرتجارب بازیابی، : 2فرضیه 

 

 ، ارائه شده است.1، مدل مفهومی پژوهش حاضر در نمودار شماره شدهارائههای با توجه به مبانی نظری و فرضیه

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش -1نمودار شماره 

 

 

 پیشینه پژوهش

 های داخلیپژوهش

 انپرستار شغلی بهزیستی و ایحرفه رفتار بین رابطه بررسیدر پژوهشی به  (،1931) زادهلطیفیجهانبازی و 

 ،(مقطعی) تحلیلی -توصیفی پژوهشِ این انجام از هدف .پرداختند شهرکرد آموزشی هایبیمارستان در شاغل

 333. بود شهرکرد آموزشی بیمارستان دو در شاغل پرستاران شغلی بهزیستی و ایحرفه رفتار رابطه تعیین

                                                           
1. Virtanen et al. 

-روانی هایویژگی

 اجتماعی کار

 ایبهزیستی حرفه

 تجارب بازیابی
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 ارداستاند پرسشنامه دو از. شدند مطالعه وارد نسبی ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش به زن و مرد پرستار

 با 33 نسخه SPSS افزارنرم در هاداده و شد استفاده پاسکال و دمو شغلی بهزیستی و گُز پرستاران ایحرفه

 دهسا خطی رگرسیون و پیرسون همبستگی اسمیرنوف، کولموگروف ،T-Test ،ANOVA هایآزمون از استفاده

 بین درصد 41 که بود سال 3/99 مطالعه مورد افراد سنی میانگین .گردید تحلیل 65/6 داریمعنی سطح در و

 و زن درصد 51 داشتند، سن( فراوانی کمترین) سال 56 از بیش درصد 9 و( فراوانی بیشترین) سال 46 تا 91

 داد نشان جنتای بود، متوسط شغلی بهزیستی و بالا به متوسط ایحرفه رفتار نمره میانگین. بودند مرد درصد 43

 همچنین شود،می افزوده شغلی بهزیستی به واحد 331/6 پرستاران، ایحرفه رفتار در افزایش واحد یک با که

 دوینت نحوی به باید ملی جامع برنامه لذا .داشت وجود همبستگی "شغلی بهزیستی" با "ایحرفه رفتار" بین

 پیامدهای درازمدت در که ایحرفه رفتار ارتقاء جهت لازم هایزیرساخت ایجاد به بیشتر توجه ضمن که گردد

 .دهد قرار مدنظر نیز شغلی بهزیستی هایمؤلفه ارتقاء دارد، همراهبه را شغلی بهزیستی بهبود

 اجتماعی بهزیستی و سلامت خستگی، در کار سابقه و سن نقشبه مطالعه  ،(1933) کارانمه و طباطبایی

 کارکنان از نفر 566 ،بررسیدر این پرداختند.  ایران ریلی ونقلحمل کارکنان: موردی مطالعهبا  کارکنان

 419 که شدند انتخاب نفری 3466 آماری جامعه از تصادفی طوربه( قطار روسای و راهبران) ریلی ونقلحمل

 اخکرونب آلفای. نمودند تکمیل را سازمانی شغلی عوامل و شناختیجمعیت اطلاعات هایپرسشنامه هاآن از نفر

 برآورد CVI(35/6) محتوا روایی شاخص محاسبه و متخصصان تأیید طریق از آن روایی و( 6/ 131) پرسشنامه

 افزارنرم از استفاده با و طرفهیک واریانس تحلیل و مستقل t همبستگی، آزمون توسط هاداده تحلیل. گردید

SPSS 20 با اعیاجتم بهزیستی بین ها،آن در خستگی و کارکنان سن بین که داد نشان: هایافته .گرفت انجام 

 ازلحاظ ارک سایقه و شغلی موقعیت با اجتماعی بهزیستی و سلامت خستگی، و کاری سیستم با سلامت حقوق،

 و گذرانده آموزش نوع فرزند، داشتن تأهل، وضعیت و متغیرها این بین بعلاوهدارد،  وجود دارمعنی رابطه آماری

 کار ابقهس و سن مشخص شد که کلی بندیجمع یک در .نشد یافت داریمعنی تفاوت کارکنان، تحصیلات سطح

 .باشدمی سلامت کاهش و خستگی بروز در مهمی عامل ریلی ونقلحمل کارکنان در

 البلاغهنهج در "ریف" شناختیروان بهزیستی هایمؤلفه ای به بررسی(، در مقاله1935) علیزاده و فتحی

 باشد،می مطرح چهارم موج عنوانبه امروزه که روانشناسی علم هایشاخه جدیدترین از پرداختند. یکی

-وشخ آوری،تاب امید، سعادت، شادی، مانند مثبت، انتزاعی تجربیات مطالعه به که است گراروانشناسی مثبت

 مطرح یشناختروان بهزیستی پیرامون مختلفی نظریات تاکنون. پردازدمی...  و شناختیروانبهزیستی  بینی،

 شش از لمتشک که بوده برخوردار بسزایی اهمیت از ریف شناختیروان بهزیستی نظریۀ ،بیندراین که است شده

 خود پذیرش و دیگران با مثبت ارتباط شخصی، رشد محیط، بر تسلط زندگی، در خودمختاری، هدفمندی مؤلفه

 کاوش – به تحلیلی، توصیفی روش با پژوهش این در روان، سلامت و دین بین عمیق به ارتباط توجه با. است

 رآیندب شد. پرداخته البلاغهنهج شریف کتاب در ع() علی حضرت سخنان در شناختیروان بهزیستی مؤلفه شش

 اختیشنروانبهزیستی  خصوصاً  ،شناختیروان مسائل به ع() علی امام نگرش که است این از حاکی جستار این

 وجود عوامل به و زندگی در آرامش و رضایت کسب و است حوزه این شدةشناخته معیارهای با مطابق کاملاً

 .است بوده نیز حضرت آن اهتمام مورد بوده، شناختیروان بهزیستی مهم اهداف از کهآن آورنده
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 ساختار کار، اجتماعی روانی زااسترس عوامل ارتباط" عنوان با ایمطالعه در (،1934) همکاران و چهاردولی

 است ادهد مطالعات نشان. اندپرداخته عوامل این بین ارتباط بررسی به "بانک کارکنان شغلی رضایت و سازمانی

 ضایتر اصلی کاهش عامل یک عنوانبه استرس ،اندنموده تجربه را استرس از بالایی سطح هابانک کارکنان که

 ریبض از متغیر دو بین ارتباط تعیین برای. باشدمی سازمان کلی عملکرد درنهایت و کارکنان شغلی تعهد و

 شده استفاده دو کای آزمون از کیفی متغیرهای بین ارتباط برای چنینهم. شد استفاده همبستگی اسپیرمن

 سطح در مطالعه مورد جامعه در (،%93) شغلی رضایت وضعیت (،%52) شغلی استرس: های پژوهشیافته. است

 و شغلی استرس بین طرفی از (%33) است بوده خشک حدودی تا شعب اکثر ساختار و قرار داشت متوسطی

 ساختار بین که داد نشان نتایج. دارد وجود معناداری رسمیت( همبستگی و ساختار سازمانی )تمرکز ابعاد

مل عوا و سازمانی ساختار نقش به توجه بالذا . دارد وجود داریمعنی همبستگی نیز رضایت شغلی و سازمانی

 ساختارهای سمت به ساختار تغییر که داشت اظهار توانمی شغلی رضایت در کار اجتماعی روانی زایاسترس

 سازمان وریبهره و بازدهی در تواندمی کار محیط در اجتماعی روانی زایاسترس عوامل به بیشتر توجه و ارگانی

 .کند ایفا را مؤثری نقش

 خشنودی شغلی رابطه در ایحرفه بهزیستی گرتعدیل نقش" عنوان با ایمطالعه (، در1939) همکاران و نعامی

 بین هگر رابطتعدیل عنوانبه ایحرفه بهزیستی نقش بررسی به "سازمانی خلاقیت با شناختیروان سرمایه و

 از نفر 333 پژوهش در کنندگانشرکت. پرداختند سازمانی خلاقیت با شناختیروان سرمایه و شغلی خشنودی

 و ردیدندگ انتخاب ایچندمرحلهتصادفی  گیرینمونه روش از استفاده با که بودند صنعتی شرکت یک کارکنان

 نآزمو منظوربه. دادند پاسخ شناختیهای روانسرمایه و شغلی خشنودی سازمانی، خلاقیت هایپرسشنامه به

 ها،گیهمبست که دادند نشان هاگردید. یافته استفاده مراتبی سلسله رگرسیون تحلیل از کنندهتعدیل اثر

. کندیم تعدیل را سازمانی با خلاقیت شناختیروان هایسرمایه و شغلی خشنودی بین رابطه ایحرفه بهزیستی

 رایب را شرایطی هاسازمان سازمانی، ارتقاء خلاقیت منظوربه که شد پیشنهاد آمدهدستبه هاییافته اساس بر

 .آورند فراهم کارکنان ایبهزیستی حرفه و شناختیروان هایسرمایه شغلی، خشنودی افزایش

آگاهی را  ذهن هایمؤلفه اساس بر شناختیروان بهزیستی (، تبیین1931) شعیری نسب، حیدری احمدوند،

 از بسیاری با آگاهی ذهن دادند. قرار تأکید مورد شناختیروان بهزیستی بر را آگاهی ذهن بررسی نموده و سهم

 همراه جسمانی هایبیماری موارد در خصوصاً  درد احساس کاهش و روانی بهزیستی و روان سلامت هایمؤلفه

 اب شاهد دانشگاه کشاورزی و پایه علوم مهندسی، و فنی انسانی، هایدانشکده دانشجویان از نفر 165 .است

 از بودند عبارت پژوهش این در شده استفاده ابزارهای .کردند شرکت مطالعه این در 36.35سنی  میانگین

 آگاهی ذهن ها نشان داد،یافته.  )FFMQ(یآگاه ذهن وجهیپنج پرسشنامه و شناختیروان بهزیستی پرسشنامه

 همچنین. کندمی تبیین را آن واریانس 6.43 و است شناختیروان بهزیستی برای قوی ایکننده بینیپیش

 بوده معنادار و مثبت آگاهی ذهن کل نمره و شناختیروان بهزیستی ابعاد تمام بین آمدهدستبه هایهمبستگی

 مورد در مؤلفان سایر هاییافته به توجه بود و با همراه شناختیروان بهزیستی افزایش با آگاهی ذهن افزایش و

 ذهن هایمؤلفه افزایش با که داشت انتظار توانمی تنیدگی و استرس کاهش در شناختیروان بهزیستی تأثیر

 .تکاس مرتبط روانی و جسمانی هایبیماری و استرس میزان از و داد افزایش را شناختیروان بهزیستی آگاهی،
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(، در پژوهشی به بررسی سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از 1931سلیمی و همکاران )

 که ستا همبستگی شیوه به مقطعی مطالعه یک این پژوهشپرداختند. کارکنان، در یک دانشگاه نظامی زندگی 

 دهش انجام ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با نظامی، دانشگاه یک کارکنان از نفر 356 در مورد

 از ایترض پرسشنامه و مسلش شغلی فرسودگی پرسشنامه ،نروا سلامت پرسشنامه شامل تحقیق ابزار. است

 مرضی، ترس ،پریشیروان اضافی، سؤالات و تأهل وضعیت بین مطالعه، این هاییافته اساس بر. باشندمی زندگی

 افکار بین. دارد وجود داریمعنی رابطه جسمانی شکایات و اجبار – وسواس افسردگی، اضطراب، پرخاشگری،

 با هددمی نشان هایافته. ندارد وجود داریمعنی رابطه تأهل وضعیت و فردی بین روابط در حساسیت پارانوئید،

 پرخاشگری، مرضی، ترس ،پریشیروان اضافی، سؤالات و درجه نوع بین متغیرها داریمعنی سطح به توجه

 ابطهر جسمانی شکایات و اجبار -وسواس افسردگی، فردی، بین روابط در حساسیت پارانوئید، افکار اضطراب،

. دارد وجود داریمعنی رابطه روانی سلامت و زندگی از رضایت بین ها،یافته اساس بر. دارد وجود داریمعنی

 .دارد هاآن زندگی از رضایت و شغلی فرسودگی با معنادار رابطه افراد روانی سلامت: گیرینتیجه

ی رضایت کلی از شغل، نشان دادند که رضایت از هامؤلفه(، در پژوهش سلامت روان و 1931کاهه و هیودی )

که رضایت بیشتری را ابراز محیط فرهنگی و رضایت از رفتار فرهنگی دارای ارتباط معنادار هستند و افرادی 

 او شغل در را فرد عملکرد کاری محیط در موجود عوامل داشتند، از سلامت روان بهتری نیز برخوردار بودند.

 زا هدف. است محیطی شرایط از متأثر روانی عوامل وساطت نتیجه در مسئله این که دهدمی قرار تأثیر تحت

 صورتبه پژوهش هایآزمودنی .است بوده کارکنان روان سلامت و شغلی رضایت رابطه ارزیابی بررسی، این انجام

 سازمانی مجموعه دو( آموزشی ـ فرهنگی و پژوهشی اداری،) هایبخش در شاغل کارکنان از ساده تصادفی

 هایمؤلفه که بود سؤال 4 بر مشتمل ایپرسشنامه شغلی، رضایت بررسی پژوهش ابزار. شدند انتخاب همگن

 لامتس. شدمی شامل را فرهنگی رفتار و سازمان بر حاکم فرهنگی محیط درآمد، شغل، از کلی رضایت با مرتبط

 جنس دو هر در نفر 336 درمجموع، .گرفت قرار بررسی مورد GHQ-12 استاندارد ابزار از استفاده با نیز روان

 15.4 تحصیلی هایسال میانگین و سال 95.5 جمعیت، سنی میانگین. گرفتند قرار مطالعه مورد سازمان دو از

 نشان نتایج. داشتند متوسط شغلی رضایت( درصد 55) افراد بیشتر و بوده 3.5 روان سلامت نمره میانگین. بود

 دارای «فرهنگی رفتار از رضایت و فرهنگی محیط از رضایت شغل، از کلی رضایت» هایمؤلفه با روان سلامت داد

 بر .ندبود برخوردار نیز بهتری روان سلامت از داشتند، ابراز را بیشتری رضایت که افرادی و بود معنادار ارتباط

 رب تأثیرگذار عاملی شغلی، رضایت اما دهد،نمی قرار تأثیر تحت را هاآن روان سلامت افراد، درآمد نتایج، اساس

 .است روان سلامت

 

 های خارجیپژوهش

 مروری - افسردگی و نامطلوب اجتماعی -روانی کار محیط"ای تحت عنوان (، در مقاله3636) ویگسگرسیت و 

 تلاش تعادل عدم" ،"تقاضا کنترل"های نظری مانند: ، با استفاده از مدل"منتخب نظری هایمدل از روایتی

 این ند.اافسردگی پرداخته و نامطلوب اجتماعی -روانی کار به ارتباط بین محیط "سازمانی عدالتیبی" و "پاداش

 است متکی هاآن استاندارد گیریاندازه و رفتاری و اجتماعی علوم از شده مشتق متمایز نظری مفاهیم به تحقیق

بر اساس این گزارش مروری، . کرده است ایجاد نگرآینده اپیدمیولوژیک تحقیقات چارچوب در را خود هاییافته و
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 زااسترس کارهای که کندمی تأیید غربی مدرن جوامع انواع از (گروهیهمکوهورت ) مطالعه 46 از بیش نتایج

 .است همراه بعدی افسردگی به ابتلا خطر افزایش با هامدل این نظر از

 اساس بر تحقیقی: کارگران روانی بهداشت و کاری خطرات"(، در پژوهشی با عنوان 3613) همکارانروسو و 

 املش بکار گرفتند که اروپا را کار شرایط نظرسنجی پنجم موج هایداده، "اروپا کار شرایط نظرسنجی پنجمین

 هایویژگی مورد در و دربرگیرنده اطلاعاتی است جهان کشور 94 در کارگران با حضوری مصاحبه 46666 از بیش

 وضعیت و کار شرایط همچنین و اشتغال وضعیت مشاغل، و هاشرکت خصوصیات شناختی،جمعیت – اجتماعی

 رابطه ردبرآو منظوربه متغیره چند رگرسیون هایمدل با تجربی تحلیل پژوهشگران یکباشد. این بهداشتی می

 و راتخط بین زیادی ارتباط نتایج. اندداده انجام کار محیط خطر عوامل و کارگران روانی بهداشت مشکلات بین

 عفونی مواد با کمتر تماسپایین و  دمای خطرناک، عوامل میان در. روان نشان داد سلامت مختلف هایشاخص

 یا کنندههخست هایموقعیت توالی،/  وظیفه با مرتبط عوامل ازجمله. ندداشت روان سلامت با نتایجی مثبت ارتباط

 روان سلامت با عصرها کردن کار و دقیقه 16از  کمتر تکراری کارهای بازو،/  دست تکراری حرکات دردناک،

 ررمک هایوقفه ،مثالعنوانبه شغل محتوای با مرتبط شناختیروان مختلف عوامل. داشتند داریمعنی ارتباط

 بد اندازچشم ،مثالعنوانبه شغلی زمینه همچنین و کار و زندگی نامناسب تعادل آزاد، وقت در اختلال، کار

 داریمعنی ارتباط روان سلامت کار، با محل در خشونت بد، اجتماعی روابط کم، گیریتصمیم استقلال اشتغال،

 واملع با کار محل در کارگران کلی ذهنی پریشانی از مهمی سهم که دهدمی نشان تجزیه اصلی نتایج. داشتند

 سهم کهدرحالی ،(خواب اختلالات و اضطراب/  افسردگی علائم برای ٪36 تا) است همراه اجتماعی روانی خطر

 (.کلی خستگی برای ٪36 تا) است کمتر متوسط طوربه جسمی عوامل

 "نمس و جوان معلمان میان در بهزیستی و بازیابی تجربیات بین روابط"(، در پژوهش 3613) همکارانویرتانن و 

 ،شدن جدا مثالعنوانبه) بازیابی تجربه شش چگونه که کردند بررسی ابتدا هاآن. را دنبال کردند هدف سه

 )نیومن DRAMMA مدل توسط پیشنهادشده کار از خارج زمان در( وابستگی و معنی تسلط، کنترل، آرامش،

 چگونگی هاآن دوم،. هستند مربوط( کار توانایی و زندگی از رضایت نشاط،) بهزیستی به( 3614 همکاران و

 را بهزیستی جنتای و بازیابی تجربیات بین روابط آیا سن اینکه سوم، و کردند بررسی را نتایج این با سن ارتباط

 ندداد پاسخ الکترونیکی پرسشنامه یک به فنلاندی معلم 363 از اینمونهدر این مطالعه  .یا خیر کندمی تعدیل

شان نتایج ن .شد تعدیل مراتبی سلسله رگرسیون وتحلیلتجزیه با هادادهو  (سال 51 سنی میانگین زنان، 21٪)

 هب وابستگی و معنا آرامش، شدن، جدا. بود همراه بالاتر نشاط با تسلط و کنترل آرامش، کار، از شدن جدا داد،

 از رضایت یا شادابی به اما ارتباط داشت، کار توانایی بودن با پایین بالاتر سن. بود مربوط زندگی از بالاتر رضایت

 ودند،ب برخوردار تسلط و کنترل از جوان معلمان از بیشتر شادابی نظر از قدیمی معلمان .نبود مربوط زندگی

 .بودند مندبهره بیشتری آرامش از بهزیستی نتایج نظر از جوان معلمان کهدرحالی

(، در پژوهشی با عنوان بررسی رضایت از زندگی و اختلالات سلامت روانی در کشور 3615) 1فرگوسن و همکاران

مکرر وضعیت رضایت از زندگی و  هایگیریاندازهسال به مطالعه پرداختند. در  95تا  11نیوزیلند در بین افراد 

سلامت روانی، مشاهده گردید بیشتر اختلالات روانی در قالب افسردگی، اضطراب، خودکشی، وابستگی الکل و 

                                                           
1. Fergusson et al. 
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کند. این پژوهشگران دریافتند بین رضایت از زندگی و سلامت روان مواد مخدر در میان افراد خود را نمایان می

 رابطه معناداری وجود دارد.

(، در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت سلامت روان، کیفیت زندگی و رضایت از 3615) 1ا و همکارانگتاند

های داخلی کشور کنیا در شهر ناکورو به مطالعه پرداختند. در نتایج نشان دادند رگان جنگازندگی در میان آو

با توجه به مدت حضور  العهموردمطکه وضعیت سلامت روان، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در بین افراد 

ی تر بود. نارضایتی از زندگتر پایینهای آوارگان متفاوت است. ولی این مقادیر در میان آوارگان قدیمیدر اردوگاه

و کیفیت زندگی و نامناسب بودن وضعیت سلامت روان، موجب بروز افکار خودکشی و نارضایتی از دولت و 

گردد. ولی در این میان کودکان می ویژهبهها ر میان افراد خانوادههمچنین باعث عدم درک حمایت و ترس د

نسبت به بیوه در خصوص سلامت روان و رضایت  متأهلکردند و زنان های دولتی دریافت میافرادی که کمک

 تری داشتند.از زندگی وضعیت مناسب

بررسی  به "فرساطاقت عملکردی تجارب از سازمانی یادگیری"با عنوان  ایمقاله( در 3663) همکاران و کیم

ملکردی ع تجارب از مختلف نوع دو که شودمی استدلال مقاله این در. پرداختند بازیابی تجارب و موفقیت تأثیر

 از نوع ینا اگرچه. شودمی بقا افزایش یادگیری تولید و ایجاد باعث آن متقابل اثر و بهبود و موفقیت فرساطاقت

 سختیبه را نوع همان از قبلی تجارب شرکت یک که زمانی دهد،می نشان را یادگیری باارزش منابع اغلب تجربه،

 گریدی تجارب نوع هر اینکه از قبل بنابراین ؛آیندمی وجود به مهم یادگیری چالش چندین باشد، کرده محدود

 تجارب و موفقیت براینعلاوه. است لازم تجارب از معینی برساند آستانه سازمان آسیب به تجربه پایین سطوح با

 انندم یادگیری هایچالش بر غلبه برای است ممکن شرایط این. ارتباط دارد هاارزش دیگر بردن بالا با بهبود

 فقیتمو دو که دهدمی نشان تحقیق این نتایج. نماید کمک کوچک هاینمونه از یادگیری و خرافی هاییادگیری

 جربهت از معینی سطح یک از پس تنها اما شود،می بقا افزایشی یادگیری به منجر شرکت یک بهبود و تجارب

 مطابق و بردمی بالا را دیگر یادگیری هایارزش از یک هر بهبود تجربه و موفقیت بنابراین ؛است قابل دسترسی

 .کندمی تأکید مفید دانش سازیفراهم بر ترغنی و متضاد تجارب اهمیت که است این نظریه با

زنان  در عملکرد سلامت و کار روانی هایویژگی بین ارتباط" عنوان با ایمقاله(، در 3662) همکاران و چنگ

 زندگی کیفیت در تغییرات و کار اجتماعی روانی هایویژگی میان رابطه در اینگرانهآینده بررسی به"آمریکایی

 ایالت در مطالعه این. است پرداخته متحده ایالت در کارگر زنان از در گروهی سال 4 از بیش سلامت با مرتبط

 ایین،پ شغلی دهد کنترلمی نشان است. نتایج شده تنظیم طولی گروهی مطالعه یک طراحی اساس متحده بر

 همچنین و ابتدا ضعیف در سلامتی موقعیت با اجتماعی پشتیبانی به مربوط کاریکم و بالا شغلی هایخواسته

 و پایین شغلی کنترل با است و زنان بوده وابسته دوره این ساله 4 پیگیری به بیشتر عملکردی کاهش عنوانبه

 .ددارن بیشتری عملکردی کاهش های اجتماعی،پشتیبانی با مرتبط هایکاریکم و بالا شغلی هایخواسته

 

 

                                                           
1. Getanda et al. 
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 پژوهش شناسیروش

 نوع از هاداده گردآوری نظر از و شودمیمحسـوب  کـاربردی هایپژوهش جزء هدف از حیث حاضر پژوهش

. ادد های میدانی قرارمره تحقیقز در اآن ر توانمی است. لذا همبستگی نوع از پیمایشی -توصیفی هایپژوهش

با توجـه بـه جـدول کرجسـی . باشدجامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت نکاچوب، در استان مازندران می

 صورتبه پرسشـنامه 316 تعیین شد کـه پـس از توزیـع 343 موردنظرحداقل نمونۀ ( 1326) 1مورگان و

 .شد آوریجمعپرسشنامه  352ساده، تصادفی 

های استاندارد استفاده شد. جهت سنجش متغیر تجارب بازیابی برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه

آرامش، مهارت خارج از کار و ( شامل چهار بعد جدایی روانی از کار، 3662) فریدزاز پرسشنامه سوننتاگ و 

اجتماعی کار از پرسشنامه جامع -های روانیکنترل خارج از کار استفاده شد. برای سنجش متغیر ویژگی

 بینیپیشبعد: تقاضای شغلی، انتظارات از شغل، کنترل در کار، قابلیت  3( شامل 3666) همکارانو  3لیندستروم

و کار گروهی، استفاده شد. در  سازمانیفرهنگدر کار، تسلط در کار، تعامل اجتماعی، رهبری توانمندساز، 

( استفاده شد که در جنبه مثبت بهزیستی 3663) همکارانسنجش متغیر بهزیستی از پرسشنامه سیلتالوپی و 

بزار به بازیابی استفاده شد. پایایی ا، بعد مشارکت شغلی و در جنبه منفی، ابعاد خستگی عاطفی و نیاز ایحرفه

های روانی (، ویژگی1/6پژوهش از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که برای متغیر تجارب بازیابی )

لذا  ؛باشندمی 2/6( محاسبه شد که با توجه به اینکه بالاتر از 11/6) ایحرفه( و بهزیستی 14/6) کاراجتماعی 

 هایاز پرسشنامه گیریبهره. همچنین روایی ابزار پژوهش، با استایی مناسبی برخوردار ابزار پژوهش از پای

اطلاعات آن در  که گرفتقرار  تأکیدو همچنین بررسی روایی سازه مورد  استاندارد برای متغیرهای پژوهش

 اسالاسمارت پی افزارنرمهای پژوهش از معادلات ساختاری و ارائه شده است. جهت آزمون فرضیه هایافتهبخش 

 استفاده شد. 9

 

 های پژوهشیافته

 آمار توصیفی پژوهش

شـناختی مربـوط  کـه اطلاعـات جمعیـت باشندکارکنان شرکت نکاچوب ساری مینمونۀ آماری این تحقیق 

از طریق آزمون تحلیل واریانس، بررسی وضعیت  همچنین .مشاهده است قابل 1شماره  جـدول در هاآنبـه 

جمعیت شناختی نشان داد که هیچ تفاوت معناداری بین میانگین  هایویژگیمتغیرهای پژوهش با توجه به 

 جمعیت شناختی وجود نداشت. هایویژگیمتغیرهای پژوهش از نظر 

 های جمعیت شناختی پاسخگویان: ویژگی1 شمارهجدول 

 درصد فراوانی ابعاد ویژگی درصد فراوانی ابعاد ویژگی

 

 سن

 2 11 35کمتر از 
 

 جنسیت

 9/36 393 مرد

95-35 155 9/36 
 2/3 35 زن

56-93 23 91 

                                                           
1. Krejcie& Morgan 
2. Lindstrom 
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 2/1 5 بالا به 56

 

تجربه 

 کاری

 9/35 35 سال 5کمتر از 

 

 تحصیلات

 5/46 164 3-16 5/16 32 زیر دیپلم

 3/33 52 11-15 2/96 23 دیپلم

 3/3 13 13-36 3/12 43 پلمیدفوق

 1/5 15 36بیشتر از  3/33 23 لیسانس

 2/3 35 سانسیلفوق
 

 3/1 4 دکتری 

 

 هافرضیهآزمون 

 و همگرا روایی شاخص، پایایی از گیریاندازه مدل برازش سنجش جهت :گیریاندازهبررسی و آزمون مدل 

 ایاییپ کرونباخ، آلفای معیار سه شامل درونی، پایایی سنجش برای شاخص پایایی. گردید استفاده واگرا روایی

 هاآنکه ضرایب بارهای عاملی  هاییشاخص ،3جدول شماره  به توجه با. است عاملی بارهای ضرایب و ترکیبی

و  کرونباخ و آلفای 6.4موجود در مدل بالاتر از  هایشاخصبودند حذف شدند و بار عاملی همه  6.4کمتر از 

 است. 6.2پایایی ترکیبی همه متغیرها بیشتر از 

 3شدهشاخص متوسط واریانس استخراج که دارد قبولی قابل همگرای روایی صورتی در مدل :1روایی همگرا

. باشد( 1333)مگنر و همکاران،  4/6و از دیدگاه برخی محققان دیگر بالای  (9،1311)فورنل و لارکر 5/6بالای 

 الگوی مفهومی پژوهش روایی همگرای قابل قبولی دارد. 3 با توجه به جدول شماره

 
 مدل هایسازه. بررسی اعتبار 2 جدول

 روانی اجتماعی کار یهایژگیو یاحرفه بهزیستی بازیابی

 یبار عامل گویه یبار عامل گویه یبار عامل گویه یبار عامل گویه یبار عامل گویه

R1 25./ Q6 ./67 Q38 ./72 P2 ./85 P26 ./75 

R2 23./ Q7 ./6 Q39 ./76 P5 ./66 P27 ./88 

R3 15./ Q8 ./7 Q40 ./76 P6 ./7 P28 ./69 

R4 13./ Q9 ./73 Q41 ./5 P7 ./86 P29 ./56 

R5 25./ Q10 ./7   P8 ./84 P33 ./5 

R6 1./ Q11 ./64   P10 ./67 P34 ./69 

R7 1./ Q12 ./71   P11 ./76   

R8 21./ Q13 ./75   P13 ./75   

R9 3./ Q14 ./6   P14 ./85   

R10 24./ Q17 ./69   P15 ./53   

R11 21./ Q19 ./72   P17 ./70   

R12 34./ Q24 ./76   P18 ./8   

R13 23./ Q27 ./61   P19 ./71   

R14 25./ Q31 ./64   P20 ./86   

R15 15./ Q34 ./68   P21 ./89   

R16 1./ Q35 ./66   P22 ./497   

                                                           
1. Convergent Validity 
2. Average Variance Extracted (AVE) 
3. Fornell & Larcker 
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  Q36 ./76   P23 ./73   

  Q37 ./80   P24 ./64   

48/0 CR =  

 آلفای کرونباخ =40/0

00/0 CR =  

 آلفای کرونباخ =11/6
44/0 CR =  

 آلفای کرونباخ =44/0 

84/0= AVE 48/0= AVE 88/0= AVE 

 

یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل، تعامل بیشتری با  قبولقابلروایی واگرای  :1روایی واگرا

روایی واگرا وقتی در سطح  که اندکرده( بیان 1311) لارکردیگر. فورنل و  هایسازهخود دارد تا با  هایشاخص

برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و  شدهاستخراجقابل قبول است که میزان واریانس 

شود، مشاهده می 9که در جدول شماره  گونههمان( در مدل باشد. هاسازهضرایب همبستگی بین ) دیگر هایزهسا

موجود در قطر اصلی  هایخانهمتغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در  شدهاستخراجمقدار جذر واریانس 

و راست قطر اصلی ترتیب داده  زیرین هایخانهکه در  هاآناز مقدار همبستگی میان  اندقرارگرفتهماتریس 

متغیرهای مکنون( در مدل ) هاسازهتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر، می روازایناند، بیشتر است. شده

 خود دارند تا با سایر سازه، لذا روایی واگرای مدل در حد مناسبی است. هایشاخصتعامل بیشتری با 

 لارکر و فورنل روش به واگرا روایی سنجش : ماتریس3 شمارهجدول 

 متغیرها
روانی  یهایژگیو

 اجتماعی کار
 یاحرفهبهزیستی  بازیابی

روانی اجتماعی  یهایژگیو
 کار

   AVE :339/6جذر 

  AVE :685/6جذر  0/198 بازیابی

 AVE :8/6جذر  0/31 0/521 یاحرفهبهزیستی 

 

 ضریب این که است صورت این به T-valueضریب  از استفاده با ساختاری مدل برازش آزمون مدل ساختاری:

به نمودار  توجه کرد. با تأیید را هاآن بودن معنادار %35 اطمینان سطح در بتوان تا باشند بیشتر 33/1از  باید

روانی اجتماعی کار و بهزیستی  هایویژگیرابطه بین متغیر  T-value، ضریب 4جدول شماره  و 3 شماره

 .است 1.33 از بیشتر( 233/16) ایحرفه

 

                                                           
1. Divergent Validity 



 342...................................................... ................................................... ایاجتماعی کار بر بهزیستی حرفه -های روانیتاثیر ویژگی 
 

 

 
 مدل معادلات ساختاری t-valueمقادیر  -2 نمودار

 پژوهش هایفرضیه: نتیجه آزمون 4 جدول شماره

ضریب مسیر  T-value روابط
(β) نتیجه 

 دییتأ 592/6 233/16 ایبهزیستی حرفه              اجتماعی کار-های روانیویژگی

 رد 619/6 339/6 ایتجارب بازیابی             بهزیستی حرفهاجتماعی کار*  -های روانیویژگی

های پژوهشیافته منبع:  

 متغیر به مربوط تعیین ضریب پژوهش، یک در ساختاری مدل برازش برای معیار دومین: (2R) تعیینضریب 

 مقادیر و دارد زادرون متغیر یک بر زابرون متغیر یک تأثیر از نشان که است مدل( وابسته) زایدرون پنهان

 ،1چن) است شده گرفته نظر در 2R قوی و متوسط ضعیف، مقادیر برای ملاک مقدار عنوانبه 32/6 ،99/6 ،13/6

 بود. 311/6برابر با  ایحرفهبرای متغیر وابسته بهزیستی  2R(. در این پژوهش مقدار 1331

مقدار  سه و شودمی استفاده برازش نیکویی از معیار کلی مدل برازش بررسی برای(: 3GOFکلی ) مدل برازش

 و همکاران، 9وتزلس) استمعرفی شده  GOFبرای  قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوانبه 93/6و  35/6، 61/6

 به دست آمد. 42/6برابر با  GOF( در مدل پژوهش حاضر مقدار 3663

                                                           
1. Chin 

2. Goodness of Fit (GoF) 

3. Wetzels 

https://www.smartpls.com/documentation/functionalities/goodness-of-fit


 1931 زمستانو  پاییز، 1، شماره 1 دورهمدیریت منابع انسانی پایدار، علمی دو فصلنامه .....................................................  341
 

 

 گرتعیین اثر تعدیل

رابطه بین متغیر مجازی که نشانگر متغیر  T-value، ضریب 4جدول شماره  و 3 شمارهبه نمودار  توجه با

فرضیه دوم پژوهش که دلالت  بنابراین ؛است 1.33( کمتر از 339/6) ایحرفهبهزیستی  و استگر در مدل تعدیل

 د.ش داشت، رد ایحرفهروانی اجتماعی کار و بهزیستی  هایویژگیگر تجارب بازیابی در رابطه بر نقش تعدیل

جانبی همچنین برای بررسی بیشتر روابط متغیرهای پژوهش، رابطه همبستگی ابعاد  هاییافته عنوانبه

 ارائه شده است. 5 شمارهدر جدول  ایحرفهروانی اجتماعی کار و بهزیستی  هایویژگی

 : همبستگی ابعاد متغیرهای مدل5جدول شماره 

 
 ایحرفهبهزیستی 

 نیاز به بازیابی خستگی شغلی مشارکت شغلی

 

 

-روانی یهایژگیو

 اجتماعی کار

 

 تعامل اجتماعی
919/6 

666/6 Sig= 

316/6- 

666/6 Sig= 

391/6- 

666/6 Sig= 

 انتظارات از شغل
966/6 

666/6 Sig= 

416/6- 

666/6 Sig= 

316/6- 

661/6 Sig= 

 کارکنترل در 

 شغل()

934/6 

666/6 Sig= 

393/6- 

666/6 Sig= 

631/6- 

144/6 Sig= 

 نیبیپیشقابلیت 

 در کار

129/6 

663/6 Sig= 

341/6- 

666/6 Sig= 

193/6- 

633/6 Sig= 

 تقاضای شغلی
931/6 

666/6 Sig= 

934/6 

666/6 Sig= 

363/6 

661/6 Sig= 

 تسلط در کار
361/6 

661/6 Sig= 

159/6- 

614/6 Sig= 

651/6- 

411/6 Sig= 

 رهبری

 توانمندساز

351/6 

666/6 Sig= 

332/6- 

666/6 Sig= 

121/6- 

663/6 Sig= 

 سازمانیفرهنگ
962/6 

666/6 Sig= 

431/6- 

666/6 Sig= 

933/6- 

666/6 Sig= 

 کار گروهی
963/6 

666/6 Sig= 

341/6- 

666/6 Sig= 

131/6- 

662/6 Sig= 

 کل
434/6 

666/6 Sig= 

432/6- 

666/6 Sig= 

935/6- 

666/6 Sig= 

 

 یریگجهینتبحث و 

-افزایش جنبه و شغلی فرسودگی و 1بازیابی به همچون نیاز های منفیدلالت بر کاهش جنبه ایحرفهبهزیستی 

 در 3تجارب بازیابی نقش مورد در ما دانش تواند بهمی هاآنشغلی، دارد که بررسی  همچون درگیری مثبت های

                                                           
1. Need for Recovery 
2. Recovery Experiences 
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و زاکر و  3663و همکاران،  1سیلتالوپی) کند اضافه انگیزشی فرآیندهای و سلامت هر دو زمینه اختلال در

گر تجارب بازیابی در رابطه بین عوامل که برخی محققان، توجه به نقش تعدیل ایگونهبه (،3613، 3اشمیت

نتایج این پژوهش نیز نشان  (.3662سوننتاگ و فریدز،) اندکرده تأکیدرا  ایحرفهشغلی و بهزیستی  زایاسترس

ای ( و معناداری با بهزیستی حرفه592/6رابطه مثبت )ضریب مسیر  اجتماعی کار-روانی هایداد که ویژگی

ای هروانی اجتماعی کار از طریق کاهش جنبه هایویژگیبهبود  دیگرعبارتبه(. رضیۀ اولف تأیید) داردکارکنان 

( و -935/6ضریب همبستگی ) بازیابی( و نیاز به -432/6ضریب همبستگی ) شغلیمنفی همچون خستگی 

این شود. کارکنان می ایحرفه(، منجر به ارتقای بهزیستی 434/6 همبستگیضریب ) شغلیارکت افزایش مش

(، 3662(، سوننتاگ و فریدز )3661پیشین همچون، دموروتی و همکاران ) هایپژوهشبا نتـایج  هایافته

باشند. همچنین برای درک بهتر این ( همراستا می3663) همکارانو  (، سیلتالوپی3663) زیلستراسوننتاگ و 

فت )رد قرار نگر تأییدولی مورد  گر نیز بررسی قرار گرفتتعدیل عنوانبهرابطه، نقش متغیر تجارب بازیابی 

 هایمؤلفه کهازآنجایی(، 1331مایمن و مولدر، ) بازیابی-مدل تلاشفرضیه دوم(. این در حالی است که بر اساس 

های با شاخص تریقویتوانند پیوندهای بازیابی دارند می-مش ریشه در مدل تلاشجدایی روانی از کار و آرا

ای داشته باشند و منجر به کاهش فرسودگی شغلی و نیاز به بازیابی شوند و از سوی دیگر منفی بهزیستی حرفه

رج از کار، ، یعنی مهارت و کنترل خادارند( 1331که ریشه در تئوری حفاظت از منابع )هافبل،  هاییمؤلفه

ون پیشین همچ هایپژوهشها با نتایج با شاخص مثبت درگیری شغلی دارند. این یافته تریمحکمپیوندهای 

. اهمیت است راستاهم( 3665) بایر( و سوننتاگ و 3661) همکاران(، سوننتاگ و 3663) همکارانسیلتالوپی و 

مانند حفاظت ) باشندکه با توجه به ماهیت وظایف خود دارای مشاغل دشوار می هاییسازمانها برای این یافته

روانی اجتماعی کار را  هایویژگیکه مدیران ابعاد  حالدرعینو منابع طبیعی( بسیار است چراکه  هاجنگلاز 

شان کارکنان ایحرفهبر حفظ و ارتقای بهزیستی  تأثیرییابند که هر یک از این ابعاد چه کنند درمیدرک می

 اجتماعی کار-روانی هایویژگیکه در این پژوهش، بررسی همبستگی ابعاد متغیرهای  ایگونهبهخواهد داشت، 

ضریب ) کار(، کنترل در 931/6 همبستگیبا یکدیگر نشان داد که تقاضای شغلی )ضریب  ایحرفهو بهزیستی 

شترین ارتباط را با افزایش مشارکت شغلی ( بی919/6 همبستگی( و تعامل اجتماعی )ضریب 934/6 همبستگی

( -41/6 همبستگیضریب ) شغل(، انتظارات از -431/6 همبستگی)ضریب  سازمانیفرهنگکارکنان داشتند؛ و 

( بیشترین ارتباط را با کاهش خستگی شغلی کارکنان داشتند. -31/6 همبستگیضریب ) اجتماعیو تعامل 

( و انتظارات -391/6 همبستگیضریب ) اجتماعی(، تعامل -933/6 همبستگیضریب ) سازمانیفرهنگهمچنین 

 ( بیشترین ارتباط را با کاهش نیاز به بازیابی کارکنان داشتند.-31/6 همبستگیضریب ) شغلاز 

 هاییویژگشود با تقویت ابعاد پیشنهاد می هاسازمانلذا بر اساس نتایج تحقیق حاضر به مدیران و کارگزاران  

نند توامی ، کنترل در کار و انتظارات از شغل،سازمانیفرهنگابعاد تعامل اجتماعی،  ویژهبهاجتماعی کار -روانی

 رزمینۀدقانون کار،  گذارانسیاستراهگشای  هایافتهکارکنان خود را ارتقا دهند. همچنین این  ایحرفهبهزیستی 

بازیابی جهت پیشگیری و درمان  هایفرصتایجاد حمایتی مطلوب و  هایسیاستاتخاذ و نظارت بر اجرای 

باشد. اهمیت این موضوع مبتنی می آورزیانای کارگران دارای مشاغل سخت و عوارض نامطلوب بهزیستی حرفه

                                                           
1. Siltaloppi 
2. Zacher & Schmitt 
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واند منجر تکه اگر بازیابی روانی اتفاق نیفتد می ایگونهبه استبر نیاز به بازیابی(  تأکید) بازیابی-بر مدل تلاش

ی اکاهش بهزیستی حرفه درمجموعش فرسودگی شغلی و نیاز به بازیابی و کاهش درگیری شغلی و به افزای

 ایهفعالیت درگیر کارمندان که است این مهم ایجاد بازیابی، در زمینه ذکرشدهمبانی نظری گردد. بر اساس 

 شدن جدا زمینه، این در. باشند شودمی استفاده کار در آنچه از غیر دیگر هایسیستم به مربوط که شوند بازیابی

 ود هر که کند احساس کارمند وقتی بعلاوه،. باشد کار از جسمی و عاطفی شناختی، جدایی شامل باید کار از

 هایاستراحت هنگام در شدند،می فراخوانده کار حین در که جسمی همچنین و عاطفی و شناختی سیستم

 تدس خود کار محل و شغل از خارج بازیابی کامل درجه به اند،برگشته خود اولیه سطح به کار، از بعد و کاری

 مسائل مورد در کردن فکر است قادر شده باشد جدا کار از کاملاً  که کارمندی که معناست بدان این. یابدمی

 فشار نبرد بین از به قادر و بیندنمی آزار کار به مربوط منفی احساسات از دیگر و سازد متوقف را کار به مربوط

 است. کار از ناشی جسمی

های حفظ چوب و نهادهای مشابه در حوزههایی همچون نکاتواند به مدیران سازماننتایج این پژوهش می

و  تزیسمحیطافرادی که نقش مهم حفاظت از  ایحرفهو منابع طبیعی کمک کند تا بهزیستی  زیستمحیط

منافع این خدمات ارزشمند  ازآینده  هاینسلدارند، ارتقا دهند تا در نهایت جامعه و  عهده برمنابع طبیعی را 

 مند شوند.بهره
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Abstract 

Today, psychosocial work characteristics are factors influencing the attitudes and behaviors of 

employees in the workplace. The purpose of this study is to investigate the relationship between 

psychosocial work characteristics and occupational well-being as well as to explain the role of 

moderating recovery experiences. This research is based on the purpose of the applied research 

and in terms of data collection, is a descriptive-survey research of correlation type. The statistical 

population of the research was 680 employees of Nekachoub Company of Mazandaran province. 

The data were collected through simple random sampling from 257 people. To measure variables, 

standard questionnaires were used in the field of psychosocial work characteristics, Occupational 

well-being and recovery experiences and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha 

method. Structural Equation Modeling and PLS software were used to test the research 

hypotheses. Findings showed that psychosocial characteristics of work have a positive and 

significant effect on occupational well-being and the moderating effect of employee recovery. 

Organizations that have difficult jobs due to the nature of their duties (such as natural resource 

protection) can use the findings of this study to maintain and improve the well-being of their 

employees. 
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