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 چکیده

ّای تسیار سیادی را ّن تزای کارفزها ٍ ّن تزای  ػذم تَجِ تِ اصَل ارگًََهی ٍ رػایت ًکزدى آًْا در هحیط کار، ّشیٌِ

ّذف اس پژٍّص حاضز ارسیاتی ًقص . گزدد کارکٌاى ًیش هیتاسدّی کارکٌاى تِ دًثال خَاّذ داضت ٍ هَجة کاّص کارآیی ٍ 

اس ًظز ضیَُ گزدآٍری اطالػات  است. ایي پژٍّصَهی( تز سالهت ٍ افشایص تاسدّی کارکٌاى ارگًَکار )ػَاهل فیشیکی هحیط 

ٍ تِ صَرت پزسطٌاهِ  هیذاًی -ای تزای جوغ آٍری اطالػات هزتَط اس رٍش کتاتخاًِ تاضذ. هیپیوایطی –اس ًَع تَصیفی 

 1111 کِ تؼذاد آًْا ،تاضذ هی هیي ضْز تْزاىجاهؼۀ آهاری، ایي پژٍّص ضاهل تواهی کارکٌاى ضؼة تاًک قَا گزدیذ.استفادُ 

ًفز اًتخاب ٍ پزسطٌاهِ تِ صَرت تصادفی  314تزای تؼییي حجن ًوًَِ اس رٍش کَکزاى استفادُ ٍ  پژٍّصدر ایي  است.ًفز 

ّوچٌیي تزای تؼییي پایایی ّا اس رٍش رٍایی هحتَایی استفادُ،  تیي آًْا تَسیغ گزدیذ. تزای تؼییي رٍایی پزسطٌاهِ

ضزایة ًطاى داد کِ اتشار جوغ آٍری اطالػات اس پایایی السم تزخَردار  ُ ضذ.ّا اس ضزیة آلفای کزًٍثاخ استفاد پزسطٌاهِ

؛ در سطح استٌثاطی، اس تحلیل تْزُ گزفتِ ضذاس آهار تَصیفی ٍ آهار استٌثاطی ّا  تزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ سپستاضذ.  هی

ًطاى داد کِ کیفیت هثلواى اداری ٍ  پژٍّصًتایج ایي  ت آسهَى فزضیات استفادُ ضذ؛ی ٍ هؼادالت ساختاری جْتأییذػاهلی 

پیطٌْادّا ٍ  ًْایتقزار گزفت. در  تأییذهَرد ّای  ًذارد؛ ٍ سایز فزضیِ تأثیزتز سالهت کارکٌاى  کیفیت چیٌص )لی اٍت(

 .َاهیي هذکَر ارائِ گزدیذُ استراّکارّایی تزای تْثَد ٍ ارتقای سالهت ٍ افشایص تاسدّی کارکٌاى در تاًک ق

 ارگًََهی، سالهت، تاسدّی کارکٌاى، تاًک قَاهیي ها: کلیدواشه
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