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 چکيده

کارکندان زن  تن پندداره شدي ي بدا رضدايا زياشدوييهدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ی بين خويش     

يفر بوديد کده بدا رون يمويده  963رسمي شاغل در تهران صداو سيما مي باشد. آزموديي ها در اين پژوهش 

 98يامه های  گيری خوشه ای چندمرح ه ای ايتخاب شديد. جها جمع آوری داده های مورد يياز از پرسش

سؤالي رضايا زياشويي ايريچ استفاده شد. تجزيه و تح يل داده ها  79 سؤالي خويشتن پنداری شي ي سوپر و

اد کده بدين از طريق ضريب همبستگي گشدتاوری پيرسدون و رگرسديون  ايجدام شدد. يتدايه يا تده هدا يشدان د

مدا منندي دار ييسدا و بدين خويشدتن رضايا زياشويي رابطه ی مثبا وجود دارد، اخويشتن پنداری شي ي و 

ازدواج و  رزيدان  و جنسي روابط پنداری شي ي با مؤلفه های رضايا زياشويي در مؤلفه های اوقات  راغا،

ه هدای رابطه  منني داری وجود يدارد. بين خويشتن پنداری شي ي با مؤلفه هدای رضدايا زياشدويي در مؤلفد

امدا ارتبداط  قوام و دوستان و جها گيری مذهبي يتيجه مثبا،ا ،، حل تنارض، مديريا ماليارتباط زياشويي

منني داری وجود يدارد و  قط با موضوعات شخصيتي همبستگي بالا و ارتبداط مثبدا و منندا داری مشداهده 

 شود. به طور ک ي، خويشتن پنداری شي ي پيش بيني کننده منناداری برای رضايا زياشدويي يمدي باشدد،مي

 واده در زيان مورد پژوهش باشد.ياشي از اولويا يداشتن مسايل شي ي يسبا به خاي توايدکه اين امر مي

 .، زيان شاغليشتن پنداری شي ي، رضايا زياشوييخو كليدي: گانواژه
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 مقدمه

امروزه اهميا و يقش سريوشا ساز شيل بر روی ابناد گوياگون زيدگي ايسان بر کسي      

ينكه وسي ه تأمين هزينه های زيدگي اسا، ارتباط چرا که شيل ع اوه بر ا ؛پوشيده ييسا

سياری از ييازهای ساز ارضای بروايي  رد داشته و زمينه –مستقيمي با س اما جسمي 

(. متخصصان امور شي ي 2198، 9مك ينريي، کورپرشوک، ويگ و مورين)غيرمادی او اسا

بنضي از کارها مو ق تر  ايد که بنضي ها در ايجام دادنها پيش به اين يتيجه رسيدهاز مدت

دهند با استنداد و توايمندی که ا راد ايجام مي بنابراين بسيار مفيد اسا کاری کنند،عمل مي

های سنتي تنها به سه مورد توجه اشكال کار در اين اسا که رون آيها هماهنگ باشد.

ين سه عامل را های ا راد. مشاوران ايتخاب شيل بايد اع ايق و ارزن ها،داشتند: توايمندی

های کا ي برخوردار باشند تا کارشان را مورد توجه قرار دهند. مطمئنا ا راد بايد از مهارت

به خوبي ايجام دهند، در ضمن اگر به کار خود ع اقمند باشند مطمئنا خوب اسا. گذشته 

اين هم عالي  ها اگر از کاری که ايجام مي دهند احساس خوبي يصيب آيها شود،از اين

ا. اما اينها هرگز کا ي ييسا، شخصيا ا راد ابناد ديگری ييز دارد که بايد به آيها اس

های بيشتری از شخصيا ا راد با کاری که توجه شود. به عنوان يك قاعده ک ي هر چه جنبه

تر خواهند بود. دهند راضيآيها از کاری که ايجام مي دهند همخوايي داشته باشد،ايجام مي

هايي که بايد مورد توجه قرار گيرد، خودپنداره شي ي ا راد اسا )سوری هيكي از اين جنب

 (.9383 يژاد،

( منتقديد خويشتن پنداری شي ي عبارت اسا از تمام 9163سوپر و همكارايش )     

اعتقادات و تصورات  رد که به يوعي با ايتخاب شيل و حر ه ارتباط دارد و يا در مسير 

در  (.2196 2کينگ، لي، گينگ و زايگ،اثر مي گذارد.) ايتخاب شيل و حر ه تكام ي

( ضمن اشاره به عقايد 9386( به يقل از پيری کامرايي )9163و همكارايش ) 3ضمن سوپر
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کارتر در زمينه تأثير خودپنداره شي ي در مسير تكام ي ايتخاب شيل و حر ه منتقديد 

تصورات  رد که به يوعي با  خودپنداره شي ي و حر ه ای عبارت اسا از تمام اعتقادات و

ايتخاب شيل و حر ه ارتباط دارد و يا در مسير ايتخاب شيل مي توان گفا که خودپندارة 

شي ي و حر ه ای وسي ه ای اسا که به يوعي با ايتخاب شيل و حر ه ارتباط داشته و يا در 

تحا  مسير تكام ي ايتخاب شيل و حر ه اثر مي گذارد. امروزه اين واقنيا که ا راد

سرپرستي  و برخي کارکنان، توايايي و ص احيا های لازم برای ايجام مسئوليا های محوله 

. همچنين سارا يداريد، برای بسياری از مديران، کار رمايان و سازمايها مشكل آ رين شده ا

برخي از ا رادی که در صدد ايتخاب شيل هستند، از ع ايق و خصوصيات خود تصوير 

ريد و يمي دايند که خصوصيات شخصيتي شان برای احراز چه روشن و واضحي يدا

مشاغ ي مناسب اسا و در چه مشاغ ي مي توايند توايايي ها و ييازهای خود را بكار گيريد 

ها يشان داده (. پژوهش9315صدرمحمدی،  زده،الهو راضي باشند )خطيب، ياظر، ينما

ستند، ميزان رضايا بيشتری از اسا ا رادی که از خودپنداره شي ي خوبي برخوردار ه

، 9شيل خود داشته و در شيل خود ييز از کارايي بيشتری برخوردار هستند )گو، لي و سنگ

دهد که ا رادی که از خودپنداره شي ي مناسبي يشان ميها همچنين پژوهش. (2196

با برخوردار هستند از س اما روايي بهتر برخوردار و توايايي برقراری ارتباط مناسب 

ها به رابطه بين خودپنداره مثبا (. همچنين پژوهش9315اعضای خايواده را داريد )باقرييا، 

و تنهد سازمايي   استرس شي ي (2191، 2با خودکارآمدی شي ي بالا )اسكينز و اسكزيني

 (. 2191، 3الروی، موروب و ليوايد )ويگا، مكاشاره کرده

توايد در عم كرد شي ي و خود پنداره شي ي مي از طرف ديگر عامل مهم ديگری ييز که     

زيان موثر باشد، خايواده و رضايا از زيدگي زياشويي اسا )حداديان و محمدزاده، 

در تنريف رضايا زياشويي بايد گفا که رضايا زياشويي يك ارزيابي ک ي از (. 9313
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كاسي از ميزان توايد اينوضنيا رابطه زياشويي يا رابطه عاشقايه کنويي  رد اسا و مي

شادی ا راد از روابط زياشويي و يا ترکيبي از خشنود بودن به واسطه بسياری از عوامل 

شناختي (. رضايا زياشويي يك موقنيا روان2198، 9زياشويي باشد )ماسوله همختص رابط

هنگامي که . آيد ب كه مست زم ت ان هر دو زوج اسااسا که خود به خود به وجود يمي

شود که بخش باشد، آرامشي بر خايواده حاکم ميزن و مرد در خايواده رضايا روابط ميان

گردد ديبال آن ا زايش عم كرد بهتر خايواده در جامنه ميموجب کارايي بهتر  رزيدان و به

، 7؛ به يقل از هنسي9111) 3شوارتزبرگ و داتيل پژوهش (.2196، 2)لاوير،کاريي و برادبوری

های مرتبط با اداره يقش يان شاغل سطوح بالايي از برآشفتگي( يشان داديد که ز2115

توايد هم بر رضايا زياشويي و هم بر خودپنداره شي ي کنند که اين ميمتندد را تجربه مي

( در 9312؛ به يقل از صنادی و باوی، 2116تاثير منفي داشته باشد. همچنين هار و اسپل )

دگي و شي ي باعث کاهش اشتياق شي ي پژوهشي مشاهده کرديد که تنارضات خايوا

خود مشاهده  ( در مطالنات2191) 5شود. مويومح ي زلايديو ميهای دولتي کارکنان سازمان

ای که کاری که  شار توايد بر تنارضات خايواده تاثير داشته باشد به گويهکرد ميزان کار مي

-ايفای درسا مسئوليازيادی بر زوجين متحمل کند، باعث کاهش ايرژی در خايه و عدم 

از طرف ديگر مطالنه  شود.های زياشويي و در يتيجه کاهش رضايا زياشويي مي

های خايوادگي  رد در خودپنداره ( يشان داد برجسته بودن يقش9111) 6گرينهاوس و بوتل

 شود.  رد باعث ا زايش تنارضات شي ي مي

خ اء پژوهش در زمينه بررسي  حال با توجه به تحقيقات ايجام شده که يشان دهنده     

مسائل خودپنداره شي ي با رضايا زياشويي زيان اسا و از طرف ديگر با توجه به اينكه 

های هردو شاغل عمدتا مسائل مربوط به زيان اسا؛ زيرا زيان بيشتر از مردان زوج
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يا کنند و بيشتر از مردان مسئولای خود را با مسائل خايوادگي منطبق ميتصميمات حر ه

(، لذا، بررسي 9386 زاده،خايه و مراقبا از  رزيدان را بر عهده داريد)گروسي و قربان

شود. بنابراين، خودپنداره شي ي اين قشر با رضايا زياشويي از اهميا بيتشر برخوردار مي

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين خودپنداره شي ي با رضايا زياشويي زيان شاغل 

 سيمای جمهوری اس امي ايران ايجام گرديد.در اداره صدا و 

 

 روش پژوهش

اين پژوهش توصيفي از يوع رون همبستگي اسا. جامنه پژوهش شامل ک يه زيان      

به حجم  9381های مخت ف صدا و سيمای تهران در آبان ماه رسمي شاغل در مناويا

ای چند گيری خوشهمويهيفر و از طريق ي 311يفر بود که با استفاده از جدول مورگان  2511

های ورود و خروج ايتخاب شديد. به اين صورت که ابتدا اداره ای و با توجه به م اکمرح ه

ها با توجه به های مخت ف تقسيم و از بين اين مناوياصدا و سيمای استان تهران به مناويا

برای  های ورود شامل رضايا آگاهايه، تمايل ا رادهای ورود و خروج )م اکم اک

های خروج شامل کامل يكردن  يا ياقص پر کردن پرسشنامه شرکا در پژوهش و م اک

يفرد وارد پژوهش شديد. پس از ايتخاب يمويه پرسشنامه خودپنداره شي ي  963 تندادبود( 

آوری اط اعات، آيها وارد يرم و رضايا زياشويي بين گروه يمويه پخش و پس از جمع

های تح يل همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام آزمون گرديد و از SPSS20ا زار 

 اط اعات استفاده گرديد.برای تح يل 

 

 ابزارهاي پژوهش

 اين پرسشنامه توسط شفيعهاي شغلی سوپر(: خودپنداره شغلی )ارزش آزمون     

پرسش در زمينه رغبا های شي ي اسا  98 ( تهيه شده که شامل 9396آبادی و رضايي )

حداکثر يمره را در  5حداقل يمره و گزينه  9پرسش آن پنه گزينه دارد. گزينه که هر 



 9813تابستان  ،5 شماره ،دوم سال ،كاربردي در مشاورههاي  پژوهش فصلنامه /33

 

 75اسا و اگر يمره  رد از  11و حداکثر آن  98سؤالات دارا اسا. ضمناً حداقل يمره کل 

بيشتر باشد بيايگر اين اسا که خودپندارة مثبتي يسبا به توايايي ها و خودپندارة شي ي 

ز طريق بازآزمايي ايجام شده و با استفاده از آلفای کرايباخ ، دارد.  پايايي پرسشنامه ا

(. همچنين اعتبار پرسشنامه 9192، 9برای آن بدسا آمده اسا )زاساريا %97ضريب پايايي

(. همچنين در مورد روايي و پايايي آن در 9119از طريق سوپر تأييد شده اسا )بريل،

نامه را از طريق تأييد شفيع آبادی و ( روايي صوری پرسش9396ايران؛ بايد گفا رضايي)

را برای آن  %96دلاور تنيين کرده اسا و با استفاده از آلفای کرايباخ ضريب پايايي منادل 

( پايايي پرسشنامه 9313(. همچنين در  پژوهش محبوبي )9387 بدسا آورده اسا )اکبری،

بوده اسا که حاکي از  89/1با استفاده از ضريب آلفای کرايباخ محاسبه شده که برابر با 

پايايي خوب پرسشنامه بود. در پژوهش حاضر ييز پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفای 

 به دسا آمد. 86/1کرويباخ 

سوالي اين پرسشنامه توسط السون،  79 رم  :ی انريجنامه رضايت زناشويپرسش     

د که شامل: موضوعات خرده مقياس دار 99( ساخته شده اسا که 9182 ورينز و دراکمن )

های مربوط به ،  ناليا5، مديريا مالي7، حل تنارض3پذيری زياشويي، تطابق2شخصيتي

های ، يقش1، بستگان و دوستان8،  رزيدان و  رزيدپروری9، روابط جنسي6اوقات  راغا

گزينه بر اساس مقياس ليكرت  5گذاری . يحوه يمره99و سوگيری عقيدتي 91تساوی ط بي

، کام ا 2، يه موا ق و يه مخالف=3، موا ق=7ه شد که شامل )کام اً موا ق=در يظر گر ت

                                                           
1 Zaccaria  
2. personality issues 
3. marital adaptability 
4. conflict resolution 
5. financial management 
6. leisure activities 
7. sexual relationship 
8. children and parenting 
9. family and friends 
10. equalitarian roles 
11. religious orientation 
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اسا.  761يامه برابر با ( اسا. حداکثر يمره آزموديي در اين پرسش1، مخالف=9مخالف=

( در 9182مندی بيشتر زياشويي اسا. السون و همكاران )دهنده رضايايمره بالاتر يشان

ايد. گزارن کرده 12/1ا رون ضريب آلفای کرويباخ، پژوهشي اعتبار اين پرسشنامه را ب

و  %61تا  %79های رضايا خايوادگي همچنين ضريب همبستگي پرسشنامه اينريه با مقياس

، 9اسا که يشايه روايي سازه آن اسا )رينكي %79تا  %33های رضايا زيدگي از با مقياس

زارن شده اسا )پورا قي، گ 15/1(. در ايران ييز همبستگي درويي اين پرسشنامه 2198

، 19/1تا  65/1( . در پژوهشي ديگر ميزان پايايي آزمون به رون آزمون مجدد بين 9315

-و ميزان توايايي تميز و طبقه 19/1تا  61/1ميزان همسايي درويي بر اساس آلفای کرويباخ 

گزارن شده  12/1درصد اسا. اعتبار اين پرسشنامه با رون ضريب آلفا،  1/11بندی 

(. در پژوهش 9313داغي و همكاران، به دسا آمده اسا )قره 15/1اسا. در ايران روايي 

بوده اسا که برای اجرای پرسشنامه شواهد کا ي در 11/1حاضر آلفای کرويباخ پرسشنامه 

 دهد.اختيار قرار مي

 

 هايافته

سال،  25ر از درصد( کمت 2/9يفر ) 2يفر زن که از يظر گروه سني  963يمويه مشتمل بر      

 يفر 56سال،  35تا  31درصد( بين  22يفر  ) 36سال،  21تا  25درصد( بين  1/9يفر ) 93

يفر  97سال،  75تا  79درصد( بين  3/29يفر ) 35سال،  71تا  36بين درصد( 9/35)

سال سن داشتند. از يظر  51( درصد بالاتر از 7يفر ) 9سال و  51تا  76درصد( بين 5/8)

درصد(  وق ديب م،  99يفر ) 98درصد( مدرک ديب م،  8/26يفر ) 77ييز مدرک تحصي ي 

درصد( مدرک  8/2يفر )  7درصد(  وق ليسايس و  8/92يفر ) 29( ليسايس، 3/78يفر ) 96

  .دکترا داشتند

                                                           
1. Rienecke, R. D 
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، آمار توصيفي متييرهای پژوهش شامل ميايگين و پژوهش قبل از بررسي  رضيه     

 توضيح داده شده اسا 9 در جدول ش متييرهای پژوه حراف منيار يا
 

 هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش. شاخص9جدول 

 خرده مقياس مقياس
حجم 

 نمونه
 ميانگين بيشترين كمترين

انحراف 

 استاندارد

رضايت 

 زناشويی

موضوعات 

 شخصيتي
963 9 21 83/93 18/2 

 27/3 2/97 21 5 963 ارتباط زياشويي

 3 29/93 21 6 963 حل تنارض

 18/3 27/97 21 6 963 ديريا ماليم

 15/3 12/97 21 6 963 اوقات  راغا

 32/3 92/93 21 3 963 رضايا جنسي

 96/3 71/93 21 3 963 ازدواج و  رزيدان

 1/2 83/93 21 5 963 اقوام و دوستان

جها گيری 

 مذهبي
963 9 21 87/97 99/3 

 75/29 92/927 961 67 963 کل مقياس

خود 

پنداره 

 شغلی

- 963 29 11 69/92 89/1 

 

های مخت ف رضايا زياشويي، خرده دهد، در خرده مقياسيشان مي 9يتايه جدول      

مقياس جها گيری مذهبي دارای بيشترين ميايگين و خرده مقياس حل تنارض دارای 

از همه  کمترين ميايگين اسا. به ع اوه پراکندگي يمرات خرده مقياس اقوام و دوستان

 کمتر و خرده مقياس رضايا جنسي از همه بيشتر اسا.
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 هاي آنرضايت زناشويی و  مولفهو  خودپنداره شغلی . ضرايب همبستگی رابطه بين2جدول

 
دهد که بين خود پنداره شي ي  قط با مولفه موضوعات شخصي يشان مي 2يتايه جدول      

های رضايا زياشويي با خودپنداره ولفه( رابطه وجود دارد و ساير مp>119/1در سطح )

های آن يك شي ي رابطه مثبا و منناداری يداريد. و همچنين بين رضايا زياشويي با مولفه

 رابطه مثبا و منناداری وجود دارد.

 

 گيريبحث و نتيجه

پنداری شي ي با رضايا زياشويي و هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين خويشتن     

بود که يتايه  9381سال  در تهران سيمای و صدا رسمي زن کارکنان ن در بينهای آمولفه

يشان داد بين متيير خويشتن پنداری شي ي با رضايا زياشويي رابطه منناداری وجود يدارد 

ای که مويد اين کنند. يا تهواين امر مبين آن اسا که اين دو متيير به طور مستقل عمل مي

توان اين  رض را اين گويه تبيين ج از کشور يا ا يشد. اما ميمط ب باشد در داخل و خار
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و پژوهشي که باقرييا  (9397تحقيقي که توسط اسماعي ي ) کرد که يتايه اين پژوهش با

توايد مهم بودن خايواده و جايگاه باشد و دليل بارز آن مي(ايجام داده اسا، مياير مي9313)

اينكه جامنه مورد پژوهش اين تحقيق  قط  آن برای زيان يسبا به شيل باشد و دوم

که در دو تحقيق اشاره شده جامنه مورد پژوهش باشند، در حاليکارکنان رسمي زن مي

(، 2115زيان و مردان با هم مشارکا داشتند و همچنين به صورت غير مستقيم با يتايه هيل )

 ( همسو دايسا. 2191سيك )

يال، آيان را از وظيفة اص ي اشت نندکاحساس مي زيانشتر يدر تبيين اين يا ته بايد گفا؛ ب     

داييم در روابط متقابل ميان دارد. ميميينني مراقبا از  رزيدان و شوهرشان باز خود،

ها با تمايزهای ميان زيان و هايي وجود دارد. اين تفاوتها، از لحاظ جنسيتي تفاوتيقش

ويژه ميان شيل و  رزيدايشان، ارتباط داريد. به هايشان،مردان در زمينة متنارض دايستن يقش

زيان، بيشتر دچار احساس تنارض ميان شيل و  ،ايدها ييز يشان دادهاگرچه ديگر پژوهش

 دهد که تفاوتيشان مي های مخت فپژوهش تح يل اط اعات همچنين شويد،والد بودن مي

ساس مسئوليا در قبال والديني و اح، های شي يوجود در ماهيا تنارضهای جنسي م

های موجود ميان زيان و مردان در ارزيابي خود به منزلة والد و مشك ات زياشويي با تفاوت

های چندگايه در زيان ظاهراً به خودارزيابي منفي و احساس همسر ارتباط دارد. ت فيق يقش

زشمندی کفايتي در مقام والد و همسر، و در مردان به خودارزيابي مثبا و احساس اربي

های شي ي و خايوادگي به شكل با اين همه، اگرچه ت فيق يقش(. 9313 )محبوبي، ايجامدمي

، داشتن همسر شاغل در بدياهيجايات منفي در زيان و هيجايات مثبا در مردان يمود مي

ارزيابي منفي همراه اسا. از يظر اين مردان، گروهي از شوهران با هيجايات و خودزير

شاغل برای خود آيان و ديگران )مث اً همسرشان( حاکي از آن اسا که ايشان داشتن همسر 

که چرا خودپنداره شي ي و رضايا موجب درک اين يكته  امر آور باکفايتي ييستند. ايننيا

 گردد.کنند، ميزياشويي به عنوان دو عامل مجزا عمل مي
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با  ر مولفه موضوعات شخصيها ييز يتايه يشان داد که بين زيدر مورد زير مولفه     

خودپنداره شي ي رابطه مثبا و مننادری وجود دارد. که همسو با يتايه تحقيقات محبوبي 

باشد. در تبيين ( مي9316( و باقرييا، )9398، )جهايگيری، (9312) (، صنادی و باوی9313)

تواييم که ميکند و حدودآيچه را اين يا ته بايد گفا خودايگاره ما حالاتمان را کنترل مي

(. خودپنداره به 9316 ؛ به يقل از باقرييا،9392يمايد )مالتز، به آن دسا يابيم را تنيين مي

باشد. اين خودپنداره اسا که به خودهای عنوان اساس همه ر تارهای برايگيخته شده مي

کند و اين خودهای ممكنه ها را شناسايي ميممكنه در شخصيا هر  رد اشاره کرده و آن

 های لازم برای اعمال ر تارهای مورد يياز در ا راد را خ ق يمايند.توايند ايگيزنمي

 شود.باشد ب كه در واکنش و تنامل با محيط پايه ريزی ميخودپنداره امری تجريدی يمي

توايد تييير يابد و با هر شرايطي تطابق پيدا کند و تحقيقات زيادی ييز مؤيد مي"بنابراين 

باشد.پس خويشتن پنداری شي ي متيير پيش بين مناسبي برای ودن اين تييير ميامكان پذير ب

 (.9398توايد آيراپيش بيني يمايد )جهايگيری، باشد و ميموضوعات شخصيتي مي

همچنين يتايه يشان داد بين متيير خويشتن پنداری شي ي با ارتباط زياشويي، تنارضات      

-جنسي،ازدواج و  رزيدان، اقوام و دوستان و جهامديريا مالي، اوقات  راغا، رضايا 

گيری مذهبي رابطه منناداری وجود يدارد و اين امر مبين آن اسا که اين متييرها به طور 

ای که مويد اين مط ب باشد در داخل و خارج از کشور يا ا کنند. يا تهمستقل عمل مي

سازه چند بندی اسا که بيشتر  ها بايد گفا خودپنداره شي ي يكيشد. در تبيين اين يا ته

ها بيشتر مسائل و پذيرد تا مسائل برون  ردی و اين مولفهاز مسائل درون  ردی تاثير مي

ها با متيير خودپنداره روابط برون  ردی هستند. شايد بخاطر به اين دليل اسا که اين سازه

 ای يداريد.شي ي رابطه

خودپنداره شي ي و  بين ن يتيجه گر ا کهتوان چنيبا توجه به آيچه گفته شد مي     

رابطه وجود يدارد و رضايا  زيان شاغل در اداره صدا سيمای استان تهران  رضايا ياشويي

بيني خودپنداره شي ي را يدارد و اين يتايه شايد به دليل اين اسا که زياشويي توايايي پيش
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باشد؛ لذا از تهران مي يمويه پژوهش محدود به کارکنان رسمي زن صدا و سيمای استان

های دولتي بايد احتياط لازم را به عمل تنميم يتايه اين پژوهش به ساير کارمندان بخش

های پژوهش حاضر، عدم استفاده از ساير ابزارهای آورد همچنين از ديگر محدوديا

پذيری اط اعات را با پژوهشي از قبيل مصاحبه و مشاهده در موقنيا طبيني اسا که تنميم

های بندی از ابزارهای شود در پژوهشيمايد. به همين خاطر پيشنهاد ميمشكل مواجه مي

های مخت ف موضوع متنوعي برای ارزيابي زيان شاغل استفاده گردد و همچنين در جامنه

 پژوهش را مورد بررسي قرار دهند.
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 .دايشگاه تربيا من م تهران

زيان  ييزياشو ايرابطه خودپنداره و احساس مثبا به همسر با رضا»(. 9315) حسن ا،يباقري (2
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