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 دهیچک
 پژوهش انجام از هدف. است دیجد نسبتاً یا سازه کار طیمح در ینزاکت یب مشاهده :مقدمه
 . بود کار طیمح در ینزاکت یب مشاهده یامدهایپ یبرخ از ییالگو آزمودن و یطراح، حاضر

 شرهر  در رانیا یحفار یمل شرکت کارکنان هیکل شامل حاضر پژوهش یآمار جامعه: روش
 عنروان  به یا طبقه یتصادف یریگ نمونه روش از استفاده با نفر 221 جامعه نیا از. بود اهواز
 ینزاکت یب مشاهده یها پرسشنامه پژوهش در کنندگان شرکت. شدند انتخاب نمونه یاعضا

، (2011، همکراران  و ونیر ن) جران یه میتنظر ، (2001، همکراران  و نایکورت) کار طیمح در
، (1981، جکسرون  و مسلچ) یعاطف یفرسودگ، (1988، همکاران و واتسون) یمنف عاطفه

( 1990، نیهول و چیهان) شغل-کار از یریگ کناره، (1976، یتیو و اندروز) یشغل یخشنود
 یهرا  داده لیر تحل. کردنرد  لیر تکم را( 1989، جولکرانن  و گرالس  نیگرر ) خصمانه تفکر و

 AMOS افزارهرای  نررم  و(SEM) یسراختار  معرادالت  یابیالگو روش از استفاده با پژوهش

 . شد انجام 22 ویراست SPSS و 22 ویراست
. اسرت  برخروردار  هرا  داده برا  یخوب نسبتاً برازش از یشنهادیپ یالگو که دادند نشان جینتا: هاافتهی

 از اسرتفاده  و( یعاطف یفرسودگ به جانیه میتنظ) دار یرمعنیغ ریمس 1 حیف قیطر از بهتر برازش
 دار یمعنر  رابطره  از یحراک  نیهمچن ها افتهی. شد حاصل( ها ماده یبند دسته) نگیپارسل تمیآ روش

 یخشرنود ، یعراطف  یفرسرودگ ، یمنفر  عاطفره ، جانیه میتنظ با کار طیمح در ینزاکت یب مشاهده
 عاطفره  و جران یه میتنظر  یا واسرطه  نقرش . بودنرد  خصمانه تفکر و شغل-کار از یریگ کناره، یشغل
، یشرغل  یخشرنود ، یعراطف  یفرسرودگ  با کار طیمح در ینزاکت یب مشاهده نیب رابطه در زین یمنف

 .  شد دییتأ خصمانه تفکر و شغل-کار از یریگ کناره

                                           
 اهواز چمران دیشه دانشگاه ،یسازمان و یصنعت شناسی روان گروه ارشد، یکارشناس یدانشجو .1

   اهواز چمران دیشه دانشگاه ،یسازمان و یصنعت شناسی روان گروه اریدانش .2

 Email:narshadi@scu.ac.ir :مسئول سندهینو *

 اهواز چمران دیشه دانشگاه ،یسازمان و یصنعت شناسی روان گروه اریدانش .3
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 مشراهده  برار  انیر ز یامردها یپ برا  ارتباط در حاضر پژوهش جینتا به توجه با :یریگ جهینت
 ژهیر و توجره  موضروع  نیر ا به نسبت ستیبا یم ها سازمان رانیمد، کار طیمح در ینزاکت یب

 .باشند داشته
، یمنفر  عاطفره ، جران یه میتنظر ، کرار  طیمحر  در ینزاکتر  یبر  مشاهده :یدیکل یها واژه

 خصمانه تفکر، شغل-کار از یریگ کناره، یعاطف یفرسودگ
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Introduction: Witnessing workplace incivility is a relatively new 

construct. The purpose of this study was designing and testing a model of 

some outcomes of witnessing workplace incivility 

Method: Statistical population included all employees ofNational Iranian 

Drilling Company (NIDC). From this population 221 employees were 

selected by stratified randomsampling method.The instruments used in 

the study consisted of witnessing workplace incivility (Cortina et al., 

2001), emotion regulation (Niven et al., 2011), negative affect (Watson et 

al., 1988), emotional exhaustion (Maslach & Jackson, 1981) Job 

satisfaction (Andrews and Whitey, 1976), work-job withdrawal (Hanisch 

& Hulin, 1990), and hostility ideation (Greenglass & Julkunen, 1989). 

The proposed model was analyzed through Structural Equation Modeling 

(SEM) with using SPSS-22 and AMOS-22 software packages. 

Results: Results indicated that the proposed model fitted the data 

relatively proper. Better fit and more meaningful results were obtained by 

omitting one non-significant path (emotion regulation to emotional 

exhaustion) and using item parceling method. Findings also showed that 

witnessing workplace incivility had significant relationships with 

emotion regulation, negative affect, emotional exhaustion, job 

satisfaction, work-job withdrawal, and hostility ideation. The meditating 

role of emotion regulation and negative affect on the relationships of 

witnessing workplace incivility with emotional exhaustion, job 

satisfaction, work-job withdrawal, and hostility ideation was confirmed. 

Conclusion: based on the results regarding detrimental outcomes of 

witnessing workplace incivility, the managers should have specific 

attention to this issue. 

Keywords: witnessing workplace incivility, emotion regulation, negative 

affect, emotional exhaustion, work-job withdrawal, hostility ideation 
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 مقدمه
 انوواع  بور  و اسوت  شوده  توجه آن به اريبس، رياخ يها سال در كه است يموضوع كار محل در 1خشونت
 به پژوهشگران يبرخ(. 1997، 2بارون و ومنين) دارد داللت يكيزيف و فعال، ميمستق خصمانه يرفتارها
 يبررس را آن يشتريب دقت با و اند شده مند عالقه ادبانه يب رفتار مانند يتر نامحسوس و تر فيظر اشكال
 طيمح در ينزاكت يب. است 3كار طيمح در ينزاكت يب، رياخ مطالعات در رفتارها نيا انواع از يكي. اندكرده
 يدادهايو رو گوران يد كوه  اسوت  ارمحتمليبسو  جوه يدرنت و رديگ يم صورت ياجتماع طيمح کيدر كار

 قورار  هودف  را فردخواص  کيو ، ينزاكتو  يب معموالً كهنيا به باتوجه، درواق . كنند مشاهده را ينزاكت يب
 كوه  است يكاركنان تعداد از شتريب معموالً، هستند ادبانه يب يدادهايرو شاهد كه يكاركنان تعداد، دهد يم
 .(1999، 4رسونيپ و اندرسون) كننديم دادهاراتجربهيرو نيا

 كوار  طيمح در متقابل احترام يهنجارها و ضوابط با ريمغا كار رفتار به، كار طيمح در ينزاكت يب
 ايو  كوار  طيمحو  در ينزاكتو  يبو  يرفتارهوا . است گستاخانه و رمؤدبانهيغ مشخصاً كه شود يم فيتعر

 و اندرسوون ) يگور يد بوه  رسواندن  بيآسو  يبرا مبهم يقصد با و كم شدت با، 5يانحراف يرفتارها
؛ 1999، رسونيپ و اندرسون) ينظر برجسته و يجد جينتا و دارند وجود جا همه در( 1999، رسونيپ
 دهند يم ر  گرانيد حضور در اغلب و( 2011، 7سيهرشكو) دارند يتجرب و( 1986، 6مواگ و سيبا
 (.2010، رسونيپ و8پوراس)

 يمنف يفرد نيب يرفتارها يها سازه گريد از را كار طيمح در ينزاكت يب كه يمهم يفيتعر عناصر
 بوه ) آن موبهم  قصود  و( دترهسوتند يشد 10يقلدر و خشونت، 9يپرخاشگر) كم شدت، كند يم زيمتما
 موجوب ، ينزاكتو  يب يرفتارها بودن مبهم و فيخف. هستند رساندن بيآس در( آشكار صيتشخ يجا

 نيو ا به كه يكاركنان كردن هيتنب و رفتارها نيا كردن ممنوع جهت ييها استيس جاديا كه است شده
 سوازه  از ينزاكتو  يبو  زيتموا  به كه يسوم يژگيو. باشد دشوار ها سازمان يبرا، زنند يم دست رفتارها

 و يتيريمد درمشاغل افراد از تنها نه ينزاكت يب. است آن منب ، پردازد يم يمنف يرهبر مانند يگريد
 از ييهوا  نمونوه . دهود  يمو  ر  زين انيمشتر اي و همكاران انيم در، زنديمسر يسرپرست يها نقش اي
، نوا يكورت) اسوت  هدف فرد مورد در زيرآميتحق نظر اظهار اي و گرفتن دهيناد، كار طيمح در ينزاكت يب

 (.2001، 11اوت النگ و، امزيليو، يل مگ

                                           
1. violence 
2. Neuman & Baron 
3. workplace incivility 
4. Andersson & Pearson 
5. deviant behaviors 
6. Bies & Moag 
7. Hershcovis 
8. Porath  
9. aggression 
10. bullying 
11. Cortina, Magley, Williams, & Langhout 



 1396زمستان  وهشتم،بیستشناسی اجتماعی، شماره  های روان پژوهش

 

27 

 
 

 

 را ينزاكت يب ،كاركنان از درصد 96 كه است شده زده نيتخم ،رفتارها نيا وعيش به توجه با

 كوه  كردنود  اسوتدالل ( 1999) رسونيپ و اندرسون(. 2010 ،رسونيپ و پوراس) كنند يم تجربه

 يرفتارها كه يطور به كند جاديا را« 1ينزاكت يب چيمارپ» تواند يم رمحترمانهيغ رفتار مشاهده

 هور  بوه  ينزاكتو  يب قيطر نيا به. كنند يم جيترو را يشتريب ينزاكت يب يرفتارها رمحترمانهيغ

 آن در كوه  سوازد يمو  كوار  طيمحو  در را ييفضوا  جوه ينت در و كندهيم نفوذ سازمان از يا جنبه

سازمان نيا در(. 2001 ،2وگنر و اندرسون ،رسونيپ) شود يم ليتبد يعاد امر کي به ينزاكت يب

 كردند انيب( 1999) رسونيپ و اندرسون ،ليدل نيهم به. كاراست طيمح مشخصه ينزاكت يب ،ها

 ؛دهد يم قرار ريتار تحت زين را 3ناظران بلكه انيقربان و شوندگانمرتكب تنها نه ينزاكت يب كه

 در يگريد فرد هر بلكه ،ينزاكت يب تعامالت در ريدرگ خاصِ افراد تنها نه كه بودند يمدع آنان

 قوات يتحق اكثور  گرچوه . نود يبب بيآسو  كار طيمح در ينزاكت يب مشاهده با تواند يم زين سازمان

 و نوا يكورت) انود  كورده  يبررسو  انيقربان به نسبت را كار طيمح در ينزاكت يب مضر اررات يتجرب

 يامودها يپ اموا  ،(2001 ،همكواران  و رسوون يپ ؛2001 ،همكواران  و نوا يكورت ؛2002 ،همكاران

 ،نيو ا بور  عوالوه . است يبررس و مالحظه قابل زين 4كار طيمح در ينزاكت يب يرفتارها مشاهده

 كاركنوان  به را انيز نيشتريب كه ينزاكت يب ازمشاهده متثرر يامدهايپ درمورد ياندك اطالعات

 احتموال  نيو ا وجود ليدل به ينزاكت يب گران مشاهده يها پاسخ درک. است ارياخت در ،رساند يم

 اگور . دارد تيو اهم ،باشود  داشوته  وسوازمان  يقربان اي كنندهتجربه ،مرتكب يبرا ييامدهايپ كه

 ،دهنود  نشوان  يقربوان  به نسبت مثبت واكنش اي شوندهمرتكب به نسبت يمنف واكنش ناظران

 انيقربان يبرا ينزاكت يب يمنف ريتثر يبرا يمانع و شود يريجلوگ ندهيآ ازسوءرفتار است ممكن

مرتكب به نسبت مثبت واكنش اي و يقربان به نسبت يمنف واكنش ناظران اگر ،درمقابل. باشد

 (.1999 ،رسونيپ و اندرسون) ندينما ديتشد را ينزاكت يب است ممكن ،دهند نشان شونده

 كوار  طيمحو  در ينزاكتو  يبو  مشاهده يمنف يرفتار و ينگرش يامدهايپ انگرينما ها پژوهش

 كوه  دهنود  يمو  نشوان  مطالعات جينتا(. 2009 ،5ارز و پوراس ؛2010 ،رسونيپ و پوراس) هستند

 ،(2011 ،6وبسوتر  و كامرون) يمنف عاطفه همچون ييامدهايپ كار طيمح در ينزاكت يب مشاهده

 ،نوا يكورت و 8نوو يروب-نريم) ازشغل تيرضا عدم ،7يعاطف يفرسودگ ،جانيه ميتنظ در يدشوار

 .دارد (2009 ،ارز و پوراس) شغل -كار از يريگ كناره و خصمانه تفكر( 2004

                                           
1. incivility spiral 
2. Wegner 
3. Witnesses 
4. witnessing workplace incivility 

5. Erez 
6. Cameron & Webster 
7. emotional exhaustion 

8. Miner-Rubino 
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 عاطفوه  از ييبواال  سطوح به ينزاكت يب مشاهده كه داد نشان( 2009) ارز و پوراس مطالعه

 جاديا باع  و دهد يم كاهش را گرانيد به كردن كمک ،شود يم منجر كنندگان مشاهده يمنف

 مشاهده رسد يم نظر به نيبنابرا ؛دهد يم شيافزا را كار از يريگ كناره و گردد يم خصمانه افكار

 کي شغل ترک .شود شغل ترک و خصمانه افكار جاديا موجب يمنف عاطفه قيطر از ينزاكت يب

 يريو گ كناره يشناخت نديفرا رهيزنج بخش نيآخر و سازمان ترک يبرا آگاهانه و يعمد ليتما

 و چير ،ونين ،زيهرشكوو ،توتردل يا مطالعه در(. 1978 ،1سورث نگيهول و هورنر ،يموبل) است

 كوه  ،اسوت  مورتبط  يمنف عاطفه با ينزاكت يب مشاهده تنها نه كه كردند انيب( 2012) 2دياسترا

 شواهد  ميمسوتق  طوور  بوه  فورد  كه يهنگام ژهيو به ؛كند يم ينيب شيپ زين را يعاطف يفرسودگ

. شوود  يمو  يمنف عاطفه تجربه سبب ،نديناخوشا يفرد نيب تعامل کي مشاهده. باشد ينزاكت يب

 از يبعضوو ،(1996 ،4كروپوانزانو  و سيو وا) 3يعوواطف يدادهايو رو هيو نظر اسوواس بور  ،نيهمچنو 

 نشوان  كوار  طيمحو  در يعواطف  تجوارب  بوه  كاركنان كه هستند ييها واكنش يكار يدادهايرو

 و خلوق  رييو تغ باعو   و گوذارد يمو  ارور  آنوان  جانوات يه و خو و خلق بر ،تجارب نيا. دهند يم

 فرد در يمنف جاناتيه جاديا آغازگر توانديم ياحترام يب و يتند. شود يم يجانيه يها واكنش

 (.2009 ،5گوش و وير) شود  منجر كار طيمح در ادبانه يب يرفتارها بروز به و باشد

 بوه  نسوبت  رمحترمانهيغ يرفتارها شاهد كه يافراد افتنديدر( 2004) نايكورت نوويروب-نريم

 و دادنود  گوزارش  را شوغل  از تيرضوا  و يسوالمت  از تيرضوا  از يتر نييپا سطوح هستند زنان

 نيترمحتمل( 1996) كروپانزانو و سيوا اعتقاد به. داشتند يشتريب كار از يريگ كناره يرفتارها

 يمنفو  صوورت  بوه  سووءرفتارها  اصوالً. هستند يعاطف و ينگرش ،كار آزارنده تجارب يامدهايپ

 يشغل يخشنود ،كنند يم تجربه را سوءرفتارها نيا كه يكاركنان ليدل نيهم به و شوند يم يتلق

 در قوات يتحق جينتا. دهد يم شيافزا را خصمانه افكار ،بودن ادبانه يب رفتار ناظر. دارند يكمتر

 جاديا باع  توانديم اول وهله در ادبانه يب عمل مشاهده دهندكه يم نشان خصمانه تفكر مورد

 شيگورا  بوه  اسوت  ممكون  تهواجم  هياول يسازآماده كه آنجا از. شود يتهاجم و خصمانه افكار

 بوزرگ  يهوا  يازنگرانو  ديبا خاص جهينت نيا ،(2001 ،6وبوشمن اندرسون) شود منجر يتهاجم

 . باشد رانيمد يبرا

 بوا  را خوود  منواب   كمتور  و هسوتند  ياجتماع كمتر يكل طوربه ادبانه يب يرفتارها شاهدان

 رفتوار  مشواهده  از پوس  بوودن  ياجتمواع  كمتور  بوه  ليو تما نيا. گذارند يم اشتراک به گرانيد

                                           
1. Mobley, Horner, & Hollingsworth 
2. Totterdell, Hershcovis, Niven, Reich, & Stride 
3. Affective Events Theory, AET 
4. Weiss & Cropanzano 
5. Rio & Ghosh 
6. Bushman 
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 خصمانه افكار جرقه باع  تواند يم رفتار در يادب يب كه شد مشاهده زين افتهي نيا در ،ادبانه يب

يبو  يرفتارها مشاهده طيشرا در ،يخنث طيشرا با سهيمقا در(. 2001 ،وبوشمن اندرسون) شود

 كوار  بوه  كوار  طيمحو  بيتخر يبرا را خصمانه يها نگرش يشتريب كاركنان دارد احتمال ادبانه

 با را فرد آن صورت خواهم يم» مانند را يجمالت يادب يب مشاهده طيشرا در فرد ،واق  در. رنديگ

. آورديمو  زبوان  بور  «كونم  خرد را يفرد انگشتان» اي «بشكنم را يكس ينيب» ،«كنم خرد آجر

. كنود  کيو تحر را مثول  بوه  مقابله به ديشد ليم تواند يم ادبانه يب رفتار مشاهده ايگو ،نيبنابرا

 يشتريب خصمانه افكار مولد تنها نه رنديگ يم قرار ينزاكت يب يرفتارها معرض در كه يكاركنان

 آگاهانه يتهاجم يتفكرات رسديم نظر به كه هستند( باشد ناخودآگاه اي آگاهانه است ممكن كه)

 کيتحر يتهاجم يرفتارها اِعمال به را افراد تواند يم كه شود يم جاديا آنان در ناخودآگاه زين و

 (.2003 ،1نيوك زنکيآ) كند

 يها واكنش يفراخوان با كار طيمح در ينزاكت يب مشاهده كه داشت انتظار توانيم نيبنابرا

 منجور  شوغل  تورک  قصد شيافزا و كار مورد در يتينارضا يكل احساس به بتواند يمنف يعاطف

 .(2015 2هورن و وسكولي) شود

 ديجد نسبتاً يها سازه از ينزاكت يب مشاهده كه نيا به نظر زين و ادشدهي مطالب به توجه با

 کيو  آمدن وجود به از يريشگيپ در تواند يم ييرفتارها نيچن نكردن بروز يبرا تالش و است

 يبرخ از ييالگو حاضر پژوهش در ،كند فايا ييبسزا نقش احترام از يخال و ناسالم يكار يفضا

 ييرفتارهوا  نيچنو  مشواهده  دهود  نشان كه شد آزموده و يطراح ينزاكت يب مشاهده يامدهايپ

 اطالعوات  اسواس  بور . باشود  داشوته  دنبال به سازمان و فرد يبرا يبار انيز جينتا چه تواند يم

 انجوام  كشور در كار طيمح در ينزاكت يب مشاهده عواقب خصوص در يپژوهش كنون تا موجود

 يفرسودگ شامل ينزاكت يب مشاهده يامدهايپ حاضر پژوهش يشنهاديپ يالگو در. است نشده

 جوان يه ميتنظ و يمنف عاطفه ،يشغل تيرضا ،شغل-كار از يريگ كناره ،خصمانه تفكر ،يعاطف

 مشواهده  نيبو  رابطوه  در را يانجيو م نقوش  جوان يه ميتنظو  و يمنف عاطفه الگو نيا در. است

 را پوژوهش  يشونهاد يپ يالگو 1 شكل. كند يم فايا امديپ يرهايمتغ با كار طيمح در ينزاكت يب

 .دهد يم نشان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1. Eysenck & Keane 
2. Uskul & Horn 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008097086825006X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008097086825006X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008097086825006X
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 حاضر پژوهش یشنهاديپ یالگو -1 شکل
 

 روش
 تعداد جامعه نيا از. بودند رانيا يحفار يمل شركت كاركنان هيكل حاضر پژوهش يآمار جامعه

 افوت يدر از پوس  روش نيو ا در. شودند  انتخاب يا طبقه يتصادف يريگ نمونه روش با نفر 300

 تعوداد  تناسوب  بوه  و واحود  هور  از يتصادف روش به نظر مورد نمونه ،سازمان يواحدها جدول

 شدند داده برگشت پرسشنامه 242 ها پرسشنامه  يتوز از پس. شدند انتخاب ،واحد آن كاركنان

 ليو تحل قابول  پرسشنامه 221 ،ناقص يها پرسشنامه حذف از پس كه( درصد 81بازگشت نر )

 يكواف  نمونوه  حجم تعداد نييتع يبرا ،يساختار معادالت يابيالگو به مربوط نهيشيپ در. بودند

 و نفر 150( 1988) 1نگيگرب و اندرسون نظر از نمونه حجم حداقل. است شده ارائه يشنهاداتيپ

 . است نفر 200( 1995) 2بنتلر و چو نظر از

 اريو مع انحوراف  و نيانگيو م. بودند متثهل درصد 1/70و مرد درصد 6/56 پژوهش نمونه در

 و 26/8اريو مع انحوراف  بوا  سال 80/36سن يبرا بيترت به كنندگانشركت خدمت سابقه و سن

 مدرک يدارا نمونه كل درصد 1/13. بود 67/8اريمع انحراف با سال81/11 خدمت سابقه يبرا

 سوطح  يدارا درصود  8/30 و يكارشناسو  درصد 1/42 ،پلميد فوق درصد6/13 ،پلميد يليتحص

 4/20 و يقورارداد  درصود  1/37 ،يرسوم  كاركنان درصد 1/37.بودند ارشد يكارشناس يليتحص

 . بودند يمانيپ كاركنان درصد

                                           
1. Gerbing 
2. Chou & Bentler 

 يعاطف يفرسودگ
 

 جانيه ميتنظ

 كار طيمح در ينزاكت يب مشاهده

 يشغل يخشنود
 

 كار از يرو طفره
 

 شغل ترک قصد
 

 شغل -كار از يريگكناره

 يمنف عاطفه

 خصمانه تفكر
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پژوهش ابزار  

 در ينزاكتو  يبو  مشواهده  سونجش  جهوت : کار طیمح در ينزاکت يب مشاهده پرسشنامه

( 2001) همكواران  و نوا يكورت( WIS) 1كار طيمح در ينزاكت يب يا ماده 7 اسيمق از كار طيمح

 نشوان ( شوه يهم) 5 تا (هرگز) صفر از يادرجه 5 كرتيل اسيمق کي يرو هاپاسخ. شد استفاده

 محل در را نامهربان و ادبانه يب ،رمحترمانهيغ رفتار بار کي وقت چند دهندگان پاسخ كه دهند يم

 آن نمره حداكثر و 7 اسيمق نيا نمره حداقل. اند كرده مشاهده گذشته سال 5 طول در خود كار

 89/0  كرونبوا   يآلفوا  روش بوه  را اسيو مق نيا ييايپا( 2001) همكاران و نايكورت. است 35

 بوه  را پرسشنامه نيا ييايپا بيضر( 1392) دهيبشل و يشبان خيش يهاشم ،عرب. دادند گزارش

 يهمبستگ بيضر ،آن سازه ييروا يبررس منظور به و دادند گزارش 85/0 كرونبا  يآلفا روش

 ييايو پا حاضر پژوهش در. آوردند دست به( p<001/0) 75/0 يكل سؤال کي با را اسيمق نيا

 نيا ييروا. شد محاسبه 82/0 و 89/0 بيترت به فيتنص و كرونبا  يآلفا روش به اسيمق نيا

 يهوا  مواده  يتموام  كوه  داد نشوان  يدييتث عوامل ليازتحل استفاده با حاضر پژوهش در اسيمق

 .اند گذاشته بار يدار يمعن طور به ينزاكت يب مشاهده سازه يرو پرسشنامه

 ،ونين يا ماده 9 اسيمق از استفاده با جاناتيه ميتنظ رفتار: جانیه میتنظ پرسشنامه

 5 و 4 ،2 يهوا  مواده  يعنو ي آن ماده سه كه شد يريگاندازه( 2011)2هولمن و دياسترا ،توتردل

 تا( كم اريبس اي اصالً) 1 از يا درجه 5 يده پاسخ اسيمق کي يرو هاپاسخ. دارند معكوس نمره

. اسوت  45 نموره  حوداكثر  و 9 اسيو مق نيو ا در نموره  حداقل. شوند يم مشخص( اديز اريبس) 5

. دادنود  گوزارش  93/0 كرونبوا   يآلفا روش به را اسيمق نيا ييايپا(2012)همكاران و توتردل

 حاضور  پوژوهش  در. است شده ميتنظ و ترجمه حاضر پژوهش در استفاده جهت پرسشنامه نيا

 86/0 بيترت به جانيه ميتنظ پرسشنامه يبرا فيتنص و كرونبا  يآلفا روش به ييايپا بيضرا

 . شد محاسبه 76/0 و

 اسيو مق خورده  مواده  10 از اسوتفاده  بوا  يمنف عاطفه سنجش: يمنف عاطفه پرسشنامه

 و كوالرک  ،واتسون( PANAS) يمنف و مثبت عاطفه اسيمق ماده 20 از( NA) 3يمنف عواطف

 اي اصالً) 1 از يا درجه 5 كرتيل قيطر از اسيمق نيا به ييپاسخگو. شد انجام( 1988) 4تلجن

 نموره  حوداكثر  و 10 اسيمق نيا در نمره حداقل. شود يم مشخص( اديز يليخ) 5 تا( كم اريبس

 گوزارش  89/0 كرونبوا   يآلفوا  روش بوه  را اسيو مق نيا ييايپا( 2009)ارز و پوراس. است 50

                                           
1. Workplace Incivility Scale, WIS  
2.Holman 

3.negative affect, NA 

4. Watson, Clark, & Tellegen 
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 عاطفوه  اسيمق يبرا فيتنص و كرونبا  يآلفا روش به ييايپا بيضرا حاضر پژوهش در. دادند

 .شد محاسبه 84/0 و 88/0 بيترت به يمنف

 يا ماده 9 اسيمق خرده از يعاطف يفرسودگ سنجش يبرا: يعاطف يفرسودگ اسیمق

 ،1جكسوون  و مسولچ  MBI)شد استفاده مسلچ يشغل يفرسودگ پرسشنامه از يعاطف يفرسودگ

. شود يم مشخص( همواره) 5 تا( هرگز) 1 از يا درجه پنج كرتيل اسيمق يرو هاپاسخ(. 1981

 نيو ا ييايو پا( 1981) جكسوون  و مسلچ. است 45 نمره حداكثر و 9 اسيمق نيا در نمره حداقل

 خود پژوهش در( 1393) اماني و نيارحيم. دادند گزارش 84/0 كرونبا  يآلفا روش به را اسيمق

 پژوهش در. كردند گزارش 81/0 كرونبا  آلفاي روش طريق از را پرسشنامه اين پايايي ضريب

 و كرونبا  يآلفا روش به ييايپا. شد استفاده( 1393) اماني و نيا رحيم يترجمه نسخه از حاضر

 .شد محاسبه 72/0 و 87/0 بيترت به اسيمق نيا يبرا فيتنص

 يشوغل  يخشونود  يا مواده  5 اسيو مق از پژوهش نيا در: يشغل یخشنود پرسشنامه

. اسوت  شوده  اسوتفاده  شغلشوان  به نسبت افراد نگرش سنجش يبرا( 1976) 2يتنيو و وزيآندر

 قورار  "خشنود كامالً" 7 تا "ناخشنود كامالً" 1 از يا درجه 7 كرتيل اسيمق کي يرو ها پاسخ

 خيشو  يهاشم ،عرب پژوهش در. است 35 نمره حداكثر و 5 اسيمق نيا در نمره حداقل. دارند

 آمد دستبه 88/0 زين پرسشنامه نيا كرونبا  يآلفا ،(1393) بادافشان ييرضا و يريقد ،يشبان

 همكاران و عرب يترجمه نسخه از حاضر پژوهش در .است آن مطلوب ييايپا دهنده نشان كه

 بوه  اسيو مق نيا يبرا فيتنص و كرونبا  يآلفا بيضرا حاضر پژوهش در .شد استفاده( 1393)

 . آمد دستبه 84/0 و 0/ 89 بيترت

 از خرو  يرفتارها از نوع دو حاضر پژوهش در :شغل-کار از یریگ کناره پرسشنامه

 تالش كنندهمنعكس كه است ييرفتارها مجموعه شامل ،كار از يريگ كناره. شد يابيارز سازمان

 ترک قصد به شغل از يريگ كناره(. ريتثخ و بتيغ مانند) است فرد يكار فيوظا از اجتناب يبرا

 ساخته اسيمق دو از شدهاقتباس يها نسخه با ها سازه نيا. دارد اشاره يبازنشستگ قصد اي شغل

 كوه  دارد مواده  12 ،كوار  از يريو گ كناره اسيمق. شود يم يريگ اندازه( 1990) 3نيهول و چيهان

( هفتوه  در بار کي از شتريب) 7 تا( هرگز) 1 از يا درجه 7 يده پاسخ اسيمق کي يرو ها پاسخ

 كننودگان شوركت  از ،اسوت  ماده 3 شامل كه شغل از يريگ كناره اسيمق در. شوند يم مشخص

 نيو ا .كننود  يمو  فكور  خوود  شوغل  تورک  بوه  بارکي وقت چند دهند نشان كه شود يم خواسته

 از ييايپا پژوهش نيا در .است شده ميتنظ و ترجمه حاضر پژوهش در استفاده جهت پرسشنامه

                                           
1. Maslach & Jackson 
2. Andrews & Withey 
3. Greenglass & Julkunen 
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 و 88/0 بيترت به شغل-كار از يريگ كناره اسيمق يبرا فيتنص و كرونبا  يآلفا بيضرا قيطر

 . آمد دست به 85/0

 خصومانه  تفكورات  يا ماده 8 پرسشنامه از پژوهش نيا در :خصمانه تفکر پرسشنامه

 از يا درجوه  4 كورت يل اسيمق کي يرو هاپاسخ. شد استفاده( 1989) 1جولكانن و گالس نيگر

 روش به پرسشنامه ييايپا بيضر. شوند يم مشخص( مخالفم كامالً) 3 تا (موافقم كامالً) صفر

 جهت پرسشنامه نيا (.1989 ،جولكانن و گالس نيگر) است شده گزارش 81/0 كرونبا  يآلفا

 بيضورا  قيطر از ييايپا پژوهش نيا در .است شده ميتنظ و ترجمه حاضر پژوهش در استفاده

 نيو ا ييروا. آمد دستبه 84/0 و 83/0 بيترت به پرسشنامه نيا يبرا فيتنص و كرونبا  يآلفا

 سازه يرو پرسشنامه يها ماده يتمام كه داد نشان يدييتث عوامل ليازتحل استفاده با پرسشنامه

 .اند گذاشته بار يدار يمعن طور به خصمانه تفكر

 

 پژوهش یها افتهی
 شوده  داده نشوان  1 جودول  در پوژوهش  يرهايمتغ نيب يهمبستگ بيضرا و اريمع انحراف، نيانگيم

 . است
 پژوهش یرهايمتغ نيب یهمبستگ بیضرا و اريمع انحراف، نيانگيم -1 جدول

 نیانگیم ریمتغ فیرد
 انحراف

 اریمع
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 ينزاكتو  يبو  مشاهده

 كار طيمح در
18/17 57/5 _        

       _ 390/0** 19/6 94/35 جانيه ميتنظ 2

      _ 329/0** 444/0** 58/7 86/21 يمنف عاطفه 3

     _ 581/0** 368/0** 619/0** 51/7 25/21 يعاطف يفرسودگ 4

    _ 705/0** 555/0** 433/0** 709/0** 05/7 70/23 يشغل يخشنود 5

   _ 710/0** 806/0** 583/0** 383/0** 618/0** 91/11 76/36 شغل ترک قصد 6

  _ 577/0** 529/0** 545/0** 471/0** 589/0** 491/0** 10/15 38/29 كار از يريگ كناره 7

 _ 513/0** 572/0** 530/0** 612/0** 527/0** 445/0** 539/0** 51/4 63/26 خصمانه تفكر 8

01/0 ≥ p
* 

 طيمحو  در ينزاكتو  يبو  مشواهده  ريمتغ نيب يهمبستگ بيضرا، شود يم مشاهده 1 جدول در كه طور همان
 و كوار  از يريو گ كناره، شغل ترک قصد، يشغل يخشنود، يعاطف يفرسودگ، يمنف عاطفه، جانيه ميتنظ با كار

 .  است دار يمعنp ≤ 01/0 سطح در امديپ با يانجيم يرهايمتغ نيب زين و خصمانه تفكر
 نيوي تع جهوت . شود  اسوتفاده  يسواختار  معوادالت  يابيو الگو روش از، يشنهاديپ يالگو يابيارز منظور به

 بورازش . گرفتنود  قورار  اسوتفاده  مورد يبرازندگ يها سنجه از يبيترك ها داده با يشنهاديپ يالگو برازش تيكفا
 .است شده گزارش 2 جدول در برازش يها شاخص اساس بر ها داده با يشنهاديپ يالگو

                                           
1. Guerin & Orda 
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 یینها یالگو و اول شدهاصالح یالگو، یشنهاديپ یالگو برازش یها شاخص -2 جدول

 
 برازش از يحاك برازش يها شاخص از يبرخ گرچه، دهند يم نشان 2 جدول جينتا كه طورهمان

 اصالح به ازين يشنهاديپ يالگو كه دهند يم نشان گريد يبرخ، است  داده با يشنهاديپ يالگو خوب
 (يعواطف  يفرسوودگ  بوه  جوان يه ميتنظو  دار يرمعنيغ ريمس حذف) اصالح کي از بعد جهينت در. دارد

 از داشوت  فاصوله  مطلووب  برازش يها شاخص با الگو هنوز كه آنجا از اما، شدند تر برازنده ها شاخص
 يهوا  ماده با مقابله جهت متداول كرديرو کي. شد استفاده( ها ماده يبند دسته) نگيپارسل تميآ روش

 عنووان  بوه  دسوته  هور  نيانگيو م گورفتن  كوار  بوه  و هوا  ماده يبند دسته، الگو توان شيافزا زين و اديز
 بيضورا  همراه به را پژوهش يينها يالگو 2 شكل(. 1392، دهيبشل) است مكنون ريمتغ ينشانگرها

 .دهد يم نشان ريمس
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رهايمس استاندارد بیضرا همراه به حاضر پژوهش یینها یالگو -2 شکل

 

 الگو
 برازش یها شاخص

χ2 Df χ2/df GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSE

A 
 17/0 80/0 91/0 91/0 90/0 68/0 89/0 90/7 12 84/94 يشنهاديپ يالگو

 086/0 93/0 95/0 95/0 93/0 86/0 92/0 62/2 36 42/94 اول شدهاصالح يالگو

 065/0 96/0 97/0 97/0 95/0 90/0 94/0 92/1 34 44/65 يينها يالگو

 شغل -كار از يريگكناره

 جانيه ميتنظ

 يمنف عاطفه

 يعاطف يفرسودگ
 

 يشغل يخشنود
 

 كار از يروطفره
 

 شغل ترک قصد
 

 خصمانه تفكر
 

 1 پارسل

 2 پارسل

 3 پارسل

 4 پارسل

68/0 

07/0 

46/0 

50/0 

22/0 

26/0 

72/0 

63/0 

68/0 

70/0 

52/0 

42/0 

19/0 

29/0 

26/0 

16/0 

 كار طيمح در ينزاكتيب مشاهده 93/0
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 يفرسوودگ  بوه  جوان يه ميتنظو  ريمس بيضر جز به، شود يم مشاهده 2 شكل در كه گونههمان
 را اسوترپ  بووت  جينتوا  3 جودول . دارند يمعن پژوهش يينها يالگو در ريمس بيضرا يتمام، يعاطف

 نيو ا يبورا  نوان ياطم سوطوح  .دهود  يمو  نشان پژوهش يينها يالگو در ميرمستقيغ يرهايمس يبرا
  .است 2000 استراپ بوت مجدد يريگ نمونه تعداد و 95 نانياطم فواصل

 
 ميرمستقيغ یرهايمس یبرا استراپ بوت جینتا -3 جدول

 یریسوگ بوت ها داده رهایمس
 یخطا

 استاندارد
 باال حد نییپا حد

 سطح

يمعن

 یدار
 0001/0 1494/0 0169/0 0337/0 0010/0 0755/0 0745/0 يعاطف يفرسودگ ←جانيه ميتنظ ←ينزاكت يب مشاهده

 0001/0 -0332/0 -1601/0 0322/0 0017/0 0871/0 0854/0 يشغل يخشنود ←جانيه ميتنظ ←ينزاكت يب مشاهده

 0001/0 7481/0 2930/0 1148/0 0003/0 4955/0 4959/0 شغل-كار از يريگ كناره←جانيه ميتنظ ←ينزاكت يب مشاهده

 0001/0 1458/0 0422/0 0260/0 0016/0 0891/0 0875/0 خصمانه تفكر ←جانيه ميتنظ ←ينزاكت يب مشاهده

 0001/0 3141/0 1516/0 0413/0 0006/0 2237/0 2243/0 يعاطف يفرسودگ ←يمنف عاطفه ←ينزاكت يب مشاهده

 0001/0 -0954/0 -2437/0 0378/0 0012/0 1622/0 1610/0 يشغل يخشنود ←يمنف عاطفه ←ينزاكت يب مشاهده

 0001/0 0.6224 0.2025 1041/0 0027/0 3824/0 3797/0 شغل -كار از يريگ كناره←يمنف عاطفه ←ينزاكت يب مشاهده

 0001/0 0.2044 0.0592 0380/0 0030/0 1320/0 1290/0 خصمانه تفكر ← يمنف عاطفه ←ينزاكت يب مشاهده

 غيرمستقيم مسيرهاي براي اطمينان هاي فاصله شود مي مشاهده 3 جدول در كه طورهمان

 در غيرمسوتقيم  روابوط  تموامي  رو اين از. هاست فاصله اين در صفر عدد نگرفتن قرار از حاكي

 .شوندمي تثييد پيشنهادي الگوي

 

 یریگ جهینت و بحث

 ينزاكت يب مشاهده يامدهايپ يبرخ از ييالگو آزمودن و يطراح ،حاضر پژوهش انجام از هدف

 يفرسوودگ  بور  كوار  طيمحو  در ينزاكتيب كه دادند نشان پژوهش يها افتهي. بود كار طيمح در

 و يشغل يخشنود بر و مثبت ارر يمنف عاطفه و خصمانه تفكر ،شغل-كار از يريگ كناره ،يعاطف

 و مووراون  ،يبراتسالوسوك  و سوتر يوميبا يهوا  افتوه ي با جينتا نيا. دارد يمنف ارر جانيه ميتنظ

 و( 1998) 4گوراس  ،(1976) 3بوک  ،(1977) 2بنودورا  ،(2003) نيكو  و زنوک يآ ،(1998) 1سيتا

 .هستند همسو( 2001) 5نكويمارت و دوگالس

                                           
1. Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice 
2. Bandura 
3. Beck 
4. Gross 
5. Douglas & Martinko 
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 و ثسيو  دچار كاركنان شود يم سبب كار طيمح در ينزاكت يب و نامناسب يرفتارها مشاهده

 ينزاكت يب مشاهده. كنند يتينارضا احساس سازمان و همكاران ،شغل به نسبت و شوند يديناام

 ،يفرهنگو  توافوق  و سوازنده  تعامول  نبود ليدل به را شغل در ييكارا و يارربخش كار طيمح در

 در ينزاكتو  يب مشاهده. شود يم كار طيمح در يشغل يخشنود كاهش باع  و كند يم دارخدشه

. سازد يم مصمم شغل ترک به نسبت را فرد ،طيمح نيا با شخص نداشتن تطابق و كار طيمح

 در كوار  به مشغول كاركنان ،كار طيمح ،كار به نسب فرد كار طيمح در ها ينزاكت يب مشاهده با

 درنظور  بودون  و كنود  يم دايپ يمنف يها نگرش شغل خود و تيماه به نسبت كل در و سازمان

 مشواهده . كند يم شغل ترک به متقاعد را خود ،شغل در موجود ديمف طيشرا و ازاتيامت گرفتن

 يرفتارها ناظر. شود يتهاجم و خصمانه افكار جاديا باع  تواند مي اول وهله در ادبانه يب عمل

 مولود  ،كننودگان  مشواهده  كوه  يمعنو  نيو ا به دهد يم شيافزا را خصمانه افكار ،بودن ادبانه يب

( 2000) 1ليو زديت و شپارد. اند يكار طيمح بيمنظورتخر به شتريب خصمانه و يتهاجم تفكرات

 ،كوار  طيمحو  در ينزاكت يب شيافزا با. دندينام يشناخت ينيبازب در نقص ينوع را خصمانه تفكر

 و ونيو ن)گردديم شتريب يجانيه تعادل ،ينزاكت يب كاهش با و شوديم شتريب يجانيه يتعادليب

 فورد  يبورا  ييهوا  دلهره و ها ينگران مسبب كار طيمح در ينزاكت يب مشاهده(. 2011 ،همكاران

 يشوان يپر بعود  کيو  يمنفو  عاطفه. دهد يم شيافزا فرد در را يمنف عواطف تينها در كه است

. اسوت  يناآرام ترسو ،نفرت ،خشم مثل ناسازگار يخلق يها حالت تنوع شامل يذهن( اضطراب)

 را يسازمان ينزاكت يب و يفردنيب ينزاكت يب يمنف عاطفه كه افتنديدر زين( 2009) گوش و وير

 طيمح در ينزاكت يب مشاهده كه دادند نشان نيهمچن حاضر پژوهش يها افتهي. دهد يم شيافزا

 از يريگ كناره ،يعاطف يفرسودگ ،يشغل يخشنود بر يمنف عاطفه و جانيه ميتنظ قيطر از كار

 نوا يكورت و نوو يروب-نريم يها افتهي با جينتا نيا. دارد ميرمستقيغ ارر خصمانه تفكر و شغل-كار

. همسواسوت ( 2009) وارز پووراس  و( 2012) همكاران و توتردل ،(2009)گوش و وير ،(2004)

 شود يم سازمان طيمح و فرد در يمنف يها جانيه بروز باع  كار طيمح در ينزاكت يب مشاهده

 در را افوراد  رفتوه رفتوه  ،است متثرر كار طيمح در ينزاكت يب مشاهده از كه يمنف جانيه نيا و

 مشواهده  از متوثرر  توانود  يمو  كوه  يجوان يه يتعوادل  يبو . دهد يم قرار يعاطف يفرسودگ نديفرا

 همكاران و يموبل. شود يم شغل از يناخشنود بروز باع  باشد گرانيد نيب ينزاكت يب يرفتارها

 يواقعو  شوغل  ترک رفتار بر يدار يمعن ميمستق ارر يشغل يها نگرش كه كننديم انيب( 1978)

 فورد  يجوان يه ميتنظو  ،باشند كار طيمح در ينزاكت يب مشاهده معرض در مدام افراد اگر. دارند

 كه طورهمان. گرفت خواهد شكل افراد در خصمانه تفكرات جهينت در و شد خواهد اختالل دچار

                                           
1. Sheppard & Teasdal 
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 يعاطف و ينگرش ،كار آزارنده تجارب يامدهايپ نيترمحتمل ،گفتند( 1996) كروپانزانو و سيوا

 كاركنوان  نگرش بر تواند مي ،سوءرفتارهاست از يشكل كه هم كار طيمح در ينزاكت يب. هستند

 كموک  ،كننودگان  مشواهده  يِمنفو  عواطف از ييباال سطوح در ينزاكت يب مشاهده. باشد اررگذار

 ،ارز و پووراس ) دهود  يمو  شيافوزا  را شوغل  -كوار  از يريگ كناره و كاهش را گرانيد به كردن

 از رفتن طفره موجب يمنف عاطفه قيطر از ينزاكت يب مشاهده رسد يم نظر به ،نيبنابرا ،(2009

 نشوان  خوود  پژوهش در( 2009) وارز پوراس نيهمچن. شود شغل ترک قصد جاديا و كار انجام

 ،خودكار عملكرد ،كنندگان مشاهده يمنف عاطفه از ييباال سطوح در ينزاكت يب مشاهده كه دادند

 ،اساس نيا بر. دهد يم شيافزا را خصمانه تفكر و كاهش را گرانيد به كمک و خالق عملكرد

 مشواهده  ليو دل بوه  كوه  اسوت  خصومانه  تفكر شيافزا يبرا رومندين يگر ليتسه ،يمنف عاطفه

 . شود يم جاديا كار طيمح در ينزاكت يب

 ،موثالً ) سوازمان  و فرد يبرا كار طيمح در ينزاكت يب مشاهده بار انيز يامدهايپ به توجه با

 ،(خصومانه  افكوار  و يعاطف يفرسودگ ،كار از يريگ كناره و شغل ترک قصد ،يشغل يناخشنود

 گونوه  نيو ا كواهش  و يريشگيپ يبرا يا فعاالنه صورت به ستيبا يم  يصنا صاحبان و رانيمد

 هوا  سوازمان . كننود  زيو پره ييرفتارهوا  نيچن شمردن زيناچ و دهيناد از و كنند اقدام سوءرفتارها

 يروشن به كار طيمح در يفردنيب تعامالت و رفتارها يبرا را ييهنجارها و انتظارات توانند يم

 بوه  مربوط يهنجارها ،مؤدبانه رفتار تياهم بر ديتثك منظور به شود يم شنهاديپ. كنند مشخص

 سرپرسوتان  و رانيمد اعمال و ابدي گسترش سازمان سطوح تمام به مؤدبانه يرفتارها و احترام

 يريادگيو  هيو نظر اسواس  بور . شووند  نيوي تع احترام به مربوط يهنجارها و انتظارات با منطبق

 رانيمود  ،نيبنوابرا . كننود  يم عمل ها سازمان در الگو مقام در خود رانيمد يرفتارها ،ياجتماع

 با كاركنان و باشند گرانيد يبرا ييالگو ،كار طيمح در محترمانه يرفتارها اِعمال با توانند يم

 آموووزش. كننود  يالگووبردار  ييرفتارهوا  نيچنو  از خووود سرپرسوتان  و رانيمود  رفتوار  مشواهده 

 ،(خشم كنترل و يجانيه هوش ،بخشش ،كردن يعذرخواه ،مثال يبرا) يفردنيب يها مهارت

يبو  يرفتارهوا  كواهش  يبرا توانند يم...  و استرس تيريمد ،مذاكره ،تعارض حل يها مهارت

 نزاكوت يب افراد هيتنب ،ينزاكت يب كاهش يها راه از گريد يكي. باشند ديمف كار طيمح در ادبانه

 نيا اگر يحت ،كنند تحمل را كار طيمح در ينزاكت يب يرفتارها دينبا رانيمد. است سازمان در

 نيو ا از كوردن  يپوشچشم رايز ،شود انجام سازمان يباال يها رده يدارا افراد يسو از رفتارها

 تعوامالت  و سوابقه  ،اتيخصوص قيدق يبررس. شود يم سازمان در ها آن جيترو به منجر رفتارها

 يفورد نيبو  تعوامالت  ازمندين كه يمشاغل در انتخاب يبرا ژهيو به ،استخدام انيمتقاض گذشته
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 در ياسوتخدام  يهوا  مصواحبه  و هوا  آزمون شود يم شنهاديپ. باشد رسان ياري تواند يم ،باالست

 .شوند نيتدو راستا نيهم

 پوژوهش  نيو ا در. اسوت  بوده ييها تيمحدود يدارا يپژوهش هر مانند زين حاضر پژوهش

 خود خاص يها تيمحدود كه شد استفاده يخودگزارش يها پرسشنامه از ها داده يآور جم  يبرا

 شوده  اجورا  رانيا يحفار يمل شركت كاركنان يرو حاضر پژوهش كه نيا به توجه با. دارند را

 ستيبا يم طيشرا بودن متفاوت ليدل به ،مشاغل و ها طيمح ريسا به آن جينتا ميتعم لذا ،است

 معوادالت  يابيو الگو كورد يرو از اسوتفاده  كوه نيو ا وجود با. شود انجام اطياحت جوانب تيرعا با

 جانب ديبا هم باره نيا در ،آورد يم فراهم را يعلّ يها استنباط دادن دست به ييتوانا يساختار

 . شود تيرعا اطياحت

 

 منابع

 بوا  يپژوهشو  يهوا  مثوال  يآموار  ليو تحل و پژوهش يها روش(. 1391) ومرثيك ،دهيبشل 

.SPSS, AMOS اهواز چمران ديشه دانشگاه انتشارات: اهواز. 

 انتشوارات : تهوران . مواهر  فرهواد  ترجموه . ياجتماع يريادگي هينظر(. 1977) آلبرت ،بندورا 

 .راهگشا

 يشوغل  يفرسوودگ  بور  يزندگ سبک ريتثر يبررس(. 1393) هيمهد ،يامان و برزيفر ،اينميرح 

 واسوط  نقوش  بور  ديتثك با يشمال خراسان استان يدولت يها مارستانيب در شاغل پرستاران

 .63-70 ،(112) 21 ،يپزشك دانشور مجله. يشناخت روان هيسرما

 طيمح در ينزاكت يب يندهايشايپ(. 1392) ومرثيك ،دهيبشل ؛لياسماع ،يهاشم ؛نگار ،عرب 
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 در ينزاكتو  يب ارتكاب با يسازمان عدالت و كار طيمح در ينزاكتيب تجربه رابطه(. 1393)

 يهوا پوژوهش . ييرنجورخوروان يگرليتعد و يمنف عاطفه نقش يگريانجيم: كار طيمح

 .45-58 ،(2)4  ،يرفتار و يشناخت علوم
 Adibe Agbo, A., &Ndubisi Ngwu, Ch. (2017). Aversion to happiness and 

the experience of happiness: The moderating roles of personality. 

Personality and Individual Differences, 111(1), 227-231. 

 Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of 
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http://www.ensani.ir/fa/37769/magazine.aspx
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