
کیفی پرسنل ) در خانه در سازگاریت زندگی و رابطه رضایت شغلی با 
گردش وشیفت  ثابت( بیمارستان  شیرازهای  شیفت در 

4کنش ابوالقاسن خوش، 3جلیل یونسی، 2رشیدیهاجر ، 1زاده  بابک اسالم

5/9/94_  تاریخ پذیرش:   2/6/94تاریخ دریافت:  چکحده

گی و سـازگایی : پژوهش حاضـر بـا هـدر بررسـی رابضـه رضـای  شـغلی بـا کی یـ  زنـدهدف
شی   در گردش وثاب ( بیهارستان فـو  تخصصـی دنـا شـیراز انشـام شـد. ) درخانه کارکنان

ههبسـتیی بـود. جاوعـه آوـایی ، کـایبردی و از نرـر یوش، : نوع پـژوهش از نرـر هـدرروش
ــه  1191شــیراز در ســا  وــادر و خدادوســ  ، ایــدن های کلیــه کارکنــان بیهارســتان، پــژوهش ب
نهونه انتخاب شـدند. بـرای  167که به صورت در دسترس ، ص گردیدن ر وشخ 757تعداد 

( و 1996) کی یــــ  زنــــدگی، (1951) رضــــای  شــــغلیهای  از پرسشــــناوههــــا  گــــردآدیی داده
از یوش آوـایی ضـریج هـا  ( است اده شد. بـه ونرـور تشزیـه و تحلیـل داده1961) سازگایی بل

و تحلیـل واییـانچ چنـد وتغیـره  ،و رگرسـیون چندگانـه بـه یوش ههنوـان ههبستیی پیرسون
با کی ی  زنـدگی ، نتایج پژوهش نشان داد که بین رضای  شغلی ها: یافتهاست اده گردید. 

(. P< ./05) و ســازگایی در خانــه کارکنــان رابضــه وعنــادار ویبــ  و وســتقین وجــود دارد.
 داردخانــه و کی یــ  زنــدگی نیــن رابضــه ویبــ  و وســتقین وجــود  در طــور بــین ســازگایی ههــین

(P<. /05 ــه پرســنل شــی   در ( بــین رضــای  شــغلی و کی یــ  زنــدگی و ســازگایی در خان

کارشناسممی ارشممد وشمماوره ظممانواده :نوخسممنده وسممجول . 1 ایممران ، تهممران، دانشممگاه عالوممه طباطبممایی تهممران، دانشممسوی 
babak.eslamzadeh@gmail.com .

کارشناسی ارشد وشاوره ودرسه . 2 .ایران، تهران، نشگاه شهةد بهشتی تهراندا، دانشسوی
وروه سنسش و انداػه . 3 .ایران، تهران، دانشگاه عالوه طباطبایی تهران، وةری استادخار 
وروه وشاوره . 4 .ایران، تهران، دانشگاه شهةد بهشتی تهران، استادخار 
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ــادار یافــ  شــد رضــای  شــغلی در  : گحری نتحجتته(. P<. /05) گــردش و ثابــ  ت ــاوت وعن
ثیر عواول وختلف در وعرض خضر و کاهش أپرسنلی که شی   وتغیر و شبانه دارند تح  ت

د و با رابضه وستقیهی که این وتغیر با کی ی  زندگی و های ثاب  قرار دار بیشتری از شی  
افــنایش لــ ا  ایـن افــراد دارد ، بــا وشـشالت بیشــتری در تعاوــل هسـتند. سـازگایی در خانــه در

ــار داشــتن بــا وســاجل انســانی از اههیــ   ک رضــای  شــغلی پرســنل بیهارســتان بــه دلیــل ســرو 
ــأثیرتــوان بــه  وــی ینــدهآهــای  ای بــر خــوردار اســ  و در ایــن راســتا در پژوهش دیــ ه آوــوزش  ت
کـار و خانـههای  وقابله با استرس شغلی و  وهارتهای  وهارت پرداختـه ، سازگایی با وحـی  

 آنها را وورد بررسی قرار داد. تأثیرو 
 .کی ی  زندگی، سازگایی درخانه، رضای  شغلی ها: کلحد واژه

 وقدوه
اػ شمم   ظممود در نمموعی احسمماس رضمماخ  اسمم  و رضمماخ  ظمماطر فممرد ، رضمماخ  شمم لی

کمار وناسمب کمه حما  ظودکارآومدی ، وةمزان ووفقةم  در شم   ها، حما اسمتعداد، ساػوان اسم  
، شممکوفایی اسمممتعدادها، تممماوةن نةاػهممای ونطقمممی، وقاحلممه حممما شممراخ های  سمممب ، وثبمم 

کهمالی) ووفق و ضو ساػوانی ارتباط داردهای  تسرحه، پیشرف  ش لی ؛ طانمگ و 3110، وةر 
که فرد حه ش   ظود عالقمه ونمد اسم  و (. 2631، 1ادواردػ  رضاخ  ش لی حه این وعنا اس  

کرخمان و ههکماران) کنمد وی آن را ارػشهند تلقی ، تموان آن را تصمور ومی (. همن طنمةن3122، عا
کمه های  احساسات و نگرش، برداش  وثب  افراد در ظصوص ش   ظود نةز تعرخف نهمود 

کار کار و  ، ینظام ساػوان، ػاجةده ی عواولی نظةر وحة   کن بر وحة   عواوم   تأثةررواح  حا
 نشمان قماتةتحق(.3123، آقاضمانی و رشمةدی، قرحمانی، سمتوده) فرهنگی و اضتهاعی اسم 

 . اسم  وتفماوت کارشمان و شم   حمه نسمب  افمراد یونفم و وثبم  نگرش عل  که دهد وی

  خشرا حه وربوط عواو ، ساػوانهای  هخرو ها، اس ةس حه وربوط عواو :شاو  عواو  نیا
 حما ارتبماط در کمه یعمواول اخم و کمار انسمام وحم  در افمراد ومرفتن قمرار نحموه اخم و کمار

ایمن حما ت وثبم  در افمراد در  (.3117، دروخمش) حاشد وی کارکنان یفردهای   ةشصص
کممرده  و خکمی اػ عواومم  ، حماب ش لشمان کهم   در هممر  تأثةرومغارحممه سمالو  ضسممهی و روانمی 

                                           

1. Chang, Y., & Edwards, J. K. 
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کاری تلقی وطلوبیم  ضمو سماػوان  و ، طمه رضماخ  شم لی بیشمتر حاشمد شود. هر وی وحة  
کار را نشمان کارکنمان ومی وحة   کمه ونسمر حمه ضمغب همر طمه بیشمتر  ، ظواضما) شمود ومی دهمد 

کممه وةممزان 2636، 1فمماطهی و ظواضمما، آنممداردس، قرخشممی (. در خمم  تحقةممق طممولی بررسممی شممد 
خاف  که فرد در ای   عماطفی خما حرفمهو ههشنةن وةزان تعهمد اعمن اػ  کند وی وشارک  ش لی 

قوی و وموثر کننده  بینی پیششود خ   وی که در حاػه ای ػوانی بر حسب این وشارک  اخساد
کممه هممر فممرد در هممر 2631، 2فرانممد) حاشممد وممی بممر رضمماخ  شمم لی افممراد وممردش وممالی  (.اػ طرفممی 
شماخانی بمر رتبم  او نسمب  حمه شم   دارد و در نهاخم   ، تأثةرکند وی ش لی برای ظود فراهن

کممةن، لممی، وةشمم ، لةممو) شممود وممی اعمما اخسمماد رضمماخ  اػ شمم   وممورد نظممرح ، 3هولتمموم و هممةن 
ک نةشمیپهای  وطالعمه (.2632  حما تمر  شم   و شم   اػ یتخنارضما کمه اسم  نیما اػ یحما

 در رةموت  دو نیما نیبم یداونمه ههبسمتگ کمه داد نشمان یپژوهشم، دارنمد ارتبماط گرخکمدخ

وون یهاةبررسمم ههشنممةن ضممو  (.2636، 4طانممگ خممان) سمم درصممد ا 51تمما  21ن یبمم وونمما
کممار اسمم  خمما حممه تعبةممری راحطممه اش حمما  کممم در آن وشمم ول حممه  کممه هممر  های  هوؤلفممسمماػوانی 

کنممد و  کممردن لحمما   کممار  وون آن وحمم  نةممز در اخنکممه او انسمما را وحلممی ظوشمماخند بممرای  وونمما
کارش داشته حاشد ووثر اس  تی شصصمةهمای  (. ویژوی2636، 5شو رو  و شةنگ) رضاخ  اػ 

کمار تحهم  که او در وحة   کنمد وموثر اسم  و در نهاخم  بمروی  ومی هر فرد در وةزان استرسی 
کاری  کار و وحة   خنهمو، کاروسما) وغارد تأثةر ویرضاخ  اػ  (.  2636، 6وورنمو و ضماجو وونتریمو، ر

که فرسودوی ش لی های  پژوهش کردند  ونفمی بمر رضماخ   تأثةرپیشةن  این وسجله را بررسی 
کةف کاسممانو ریممواس) ةمم  ػنممدوی داردشمم لی و  ؛ 2633، 8؛ فممارور2631 ، 7هممووبراداس ونممدختا و 
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کةفةم  ػنمدوی در در خ  تحقةمق   (.2632، 1یورور و سارخکاخا  راحطمه بمین رضماخ  شم لی و 
کمه نشمان داد بمین رضماخ  شم لی و  ورف   پرستاران و پرسن  بیهارستانی  وورد بررسی قرار 

دار وضمممود دارد. ههشنمممةن وشمممصر شمممد در برظمممی کةفةممم  ػنمممدوی راحطمممه وثبممم  و وعنممما
ضهعة  شناظتی واننمد سمن و ضنسمة  در ایمن دو وت ةمر تفماوت وعنمی داری های  هوؤلف

کسکةن، ساخهة ) وضود دارد که رضاخ  شم لی و  (.2661، 2ضنکالپ و   ػم حه عکر اس  
کمه  ناهممای  آسمودوی روحمی و روانمی در وحة  شممی اػ بیهارسمتانی حمه دلةم  فشممار و استرسمی 

کار ومغار  وی کاهش، حاشد وی نوع  کةفةم  ػنمدوی پرسمن  بیهارسمتان اثمر  خاحد و این روند بمر 
کممه   (.2662، 3وانممگ و همموو، لممةن، طممةن) اسمم  کةفةمم  ػنممدوی ورضمماخ  شمم لی در افممرادی 

کار های  دروحة  کننمد و حما بیهماران  و انمواع وشمکالت ضسمهانی و روحمی  ومی بیهارستانی 
کممار دارنممهمما  آن اػ اههةمم  و ، خمما حممه تعبةممری داجهمما  حمما وسمماج  انسممانی روبممرو هسممتند، دسممرو 

کاری آنها حسةار وهن و حةاتی که حوػه  ، طمو) حاشد وی ضرورت ویژه ای بر ظوردار اس  طرا
هممای  ات آن بممر حوػهتممأثةر(.اههةمم  و ضممرورت بررسممی رضمماخ  شمم لی و 2631، 4سمموو و لممی

کممه طبممق خافتممه کممه  های وهممن ػنممدوی  تمما آن ضمما اسمم   پژوهشممی انسممام شممده وشممصر شممد 
کار ورانباری نقش افراد در ظانه و  کار و ظانواده  حاعا  شود و این وسمجله  وی دروةری وةان 

کومر وموارد اظمتال ت های  حصصوص بمرای ػنمان حما آسمةب ضسمهی و روانمی ههمراه بموده و در ا
کةفةمم  وممزون عضممالنی اسممکلتی و روحممی روانممی را حممه ههممراه داشممته اسمم  و ایممن ومموارد  بممر 

وغار بوده اس  کةفةم  ػنمدوی واؼه (. 2631، 5حسر و برنگبر) ػندوی و سالو  روان افراد اثر 
کةفةم  ػنمدوی در حوػه، و وفهوم ضدخدی نةس  وصتلمف دارای وعمانی و حماػ همای  وفهوم 

کةفةم  ػنمدوی را بمر حسمب درآومد، وتفاوتی اس های  تعبةر  حه عنوان وثال اقتصماد دانمان 
کممه در نمممزد ضاوعمممه شناسمممان و روان شناسممان ایمممن وفهممموم نةاػهمممای سمممنسند در  وممی حمممالی 

                                           

1. Yürür, S., & Sarikaya, M. 

2. Cimete, G., Gencalp, N. S., & Keskin, G. 
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وغشممتگی را در بممر، انسممسام اضتهمماعی، ػنممدوی رو حممه رشممد، اساسممی  نمموع دوسممتی و اػ ظممود 
کةفةم  ػنمدوی خم  ، اػ دخدواه ساػوان بهداش  ضهانی(.2660، 1فلةپم) وةرد وی وفهموم 

که اػ سمالو  فةیخکمی؛ رشمد شصصمی وةر اس   سمطح ، حما ت روان شمناظتی ،وفهوم فرا
پمغیرد و بمر ادراک  تمأثةر ومیرواحم  اضتهماعی و رواحم  حما نهادهمای برضسمته وحمة  ، استقالل

کةفةمم  ػنممدوی در علمموم پزشممکی خمم  شمماظر وعتبممر بممرای بممرآورد   تممأثةرفممرد وبتنممی اسمم . 
، 2ونمدلوییز و اسمتةن) حاشمد ومی سمالو  ورفماه افمراد، بیهاریهای وصتلمف بمر عهلکمرد رفتمار

ک3225) شممالو  (.2635  یکممه فممرد اػ ػنممدو یکنممد: درکمم وممی فخممن تعرةرا طنمم ی  ػنممدوةممفة( 
ک وممی ظممود حممه دسمم  یزان سممالوتةممشمم   و و، یو اضتهمماع یظممانوادو   ةممفةآورد. شممالو  
 گممرانخ  دخاش و در  رضمما یػنممدو ینممة  عةاػ در  فممرد اػ وضممع یو ناشمم یرا عهنمم یػنممدو
کممه در بروةرنممده احعمماد  ایممن، در واقممع(. 3111، حریرطممی) دانممد وممی وفهمموم پیوسممتاری اسمم  

که در تعاو  حا خکدخگر قرار دارند سةد ، روشن، شعةری، ناجةنةان) حاشد ، ویعةنی و عهنی 
کةفة  ػندوی دوره2661، 3وحهدی و ظلی وغاشمته و های  (.  خمادی را پشم  سمر  تمارخصی ی

ورفتمه اسم  و شماو  عالیمق ، احساسمات، بتسمار، ت ةیرات وصتلفی در ومورد آن صمورت 
سةاسمممی و ، شناسمممی روان، وعنممموی، فرهنگمممی، و عقاخمممد راضمممع حمممه احعممماد فلسمممفیها  دخمممدواه

کةمما) شممود وممی اضتهمماعی ػنممدوی روػوممره تمموان آن را خکممی اػ  وممی (. حممه درسممتی3112، وعةنممی 
کمه شماو  رضماخ  اػ ػنمدوی احسماس ظوشمبصتی و ، نهودهای احساسات وثب  دانسم  

، 5؛ وسمکاران2667، 4ػکمی) رود ومی اػ سالو  آدومی حشمهاری های حاشد و ضنبه وی شادکاوی
کمه ػنمدوی را ظوشماخند هایی  (. اػ سویی دخگر این وفهوم حه ضنبه2635 اػ ػندوی اشماره دارد 

کةفةمم  ػنممدوی فراتممر اػ نشممانه، سمماػد وممی و ارػشممهند وعهممول اسمم  و در های  حنممابراین حمموػه 
کمارکرد، بروةرنده بهیخستی عهنی کهبودهااسم هما  رضاخ  فمرد و  ، ون آومرخنگن، کةلتمی) و 
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(. در واقع عدم رضاخ  ش لی حه ورور ػوان فمرد را دطمار 2661، 1اوکهان وفروولدن، وانسةنی
کمه بمین تمن و انمدوه و ها  کند. بررسی وی تن و اندوه در خ  تحقةق طمولی نشمان داده اسم  

کةفةممم  پمممایین ػنمممدوی راحطمممه  ضةممموس ، اسمممتةانلیح) وضمممود داردوعنمممادار فشمممار ظمممانواده و 
کممممه در خکممممی اػ بیهارسمممتان2635، 2وکةپولتممما ؼاپممممن در ووردپرسممممن  های  (. طبممممق تحقةقمممی 

کمار و ػنمدوی پرسمن   تعمادل ها  بیهارستان  انسام شد خافته کمه بمین  کی اػ ایمن ومورد بمود  حما
وغار بوده اس  و عمدم رضماخ   کارشان بر ػندوی شصصی شان اثر  کهی وضود دارد. و روند 

کةفة  ػندوی و سماػواری آنهما در ػنمدوی ظصوصمی ش لی در  کاهش  بین این قشر ووضود 
وممای، وةکمماب) شممان شممده اسمم  کةهمماروا ، آسممانووا، تکا (.طبممق پممژوهش 2631، 3اوهتووممو و 

کمما پز، انسممام شممده توسمم  لمموپز ومموا و  کمماهش ، 2635در سممال  4  کممار حاعمما  افممزاخش فشممار 
احعمماد وصتلفممی  یدارا ی. سمماػوارشممود وممی رضمماخ  شمم لی  وکمماهش سمماػواری در ػنممدوی

کشهکشممها و  کممه حممه حمم  و رفممع  کلممی آن را حممه دو حعممد درونممی خمما شصصممی  اسمم . حممه طممور 
کمه بمر حم  تعمار   وی درونی فرد وربوط یتضادها و هما  شود و نةمز حعمد بیرونمی خما اضتهماعی 
کممار) کمرده انممد یتقسممةن حنممد، شمود وممی بممین فمرد حمما دخگممران و وحمة  وربمموط یتضمادها  ،ػهرا
 کنمار و یههکمار، وصمالحه، انطبماق، زشةمآو ییتوانما را یسماػوار اػ نگاهی دخگر.(3111

کنکمارد3111، فمو دی) انمد کمرده فخمگمران تعرخد و  ةوح، ظود حا آودن ( اعمالم 2632) (. 
کممه ومما را در وقابمم  حممواد  کمم  خمم  توانممایی اسمم   کممه سمماػواری در  و همما  اظتالل، وةکنممد 

کند و در نتةسه سالو  روانی بیشمتری  وی درونی وحافظ  وحةطی و ووانع های  پرخشانی
 یکلمی سمه حعمد سماػوار یسماػوار ی( بمرا3212) 5حال  و اسمتةفنزآورد. وی برای وا حه ارو ان

کمه شماو  رواحم  بمین فمرد یسماػوار، روػورههای  در فعالة  و ، اسم  یتعماولی خما ارتبماطی 
کممار و وظمماخف اسمم  یکممار یسمماػوار هسممتند. خکممی اػ عواومم  وهممن در  قاجمم ، کممه وممرتب  حمما 

                                           

1 . Quilty, L. C., Van Ameringen, M., Mancini, C., Oakman, J., & Farvolden, P. 

2. Bastianelli, A., Gius, E., & Cipolletta, S. 

3. Makabe, S., Takagai, J., Asanuma, Y., Ohtomo, K., & Kimura, Y. 

4. Lopes, H., Lagoa, S., & Calapez, T. 

5. Black, J. S., & Stephens, G. K. 
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کمه اػ طریمق وحمة  بیمرون بمر فمرد وارد شمود و  ومی ساػواری انسان عواو  استرس ػایی اس  
 (.2635، 1حالنگرو) حاشد وی نقش عواو  ؼنتةکی حسةار ضعةف

کةفةم  ػنمدوی  کماهش دهنمده  کمه عمدم رضماخ  شم لی خکمی اػ عواوم   حا توضه حه ایمن 
کةفةمم  ػنممدوی وممی افممراد بممر سمماػواری افممراد در وحممة  ظانممه نقممش دارد و حمما در نظممر  حاشممد و 

سمموال اصمملی پممژوهش ، فمموق بممر ههممدخگرهممای  پممغیری وت ةر تممأثةروممرفتن اههةمم  ووضمموع؛ و 
کةفة  ػندوی و سماػواری در ظانمه وموثر اسم  و  آخما  که آخا رضاخ  ش لی بر  حاضر این بود 

وردش و شةف  ثاح  وتفاوت اس ؟  در پرسن  شةف  در 

 پژوهشروش 
کماربردی و اػ لحما  شمةوه ضهمع آوری ، این پژوهش حا توضمه حمه همد  اػ نموع وطالعمات 

ههبسمممتگی همممای  و تحلةممم  آنهممما روش ومممورد اسمممتفاده روش توصمممةفی و اػ نممموع طرحهممما  داده
کممه حممه دنبممال راحطممه بممین وت ةر و تفمماوت شممةف  در  همما  اسمم .  ایممن تحقةممق حممه ایممن علمم  

خممانم طنممد ، ضممرخب ههبسممتگی پیرسممون روش آومماری وممردش و ثاحمم  بممود اػ و تحلةمم  وار
 استفاده شد.ها  وت ةره در تحلة  داده

 گحری نهونهنهونه و روش ، جاوعه آواری
هممای فمموق  تهمماوی پرسممن  اداری بیهارسممتانضاوعممه آومماری ایممن پممژوهش عبممارت بممود اػ 

. وش ول حه ظمدو  بودنمد 3121که در سال  شةراػا، وادر و ظدادوس  شهر ةتصصصی دن
کمه وتاهم  بودنمد اػ  316نفری حه روش دردسترس  716اػ ضاوعه نفمر پرسمن  ایمن بیهارسمتان 

که حه عل  ریزش ورفم . در  326، هر دوضنم  انتصاب شدند  پرسشناوه وورد تحلةم  قمرار 
کارکنممان بیهارسممتان ومروه پرسممن  شممةف  ثاحمم ها  روش انتصماب نهونممه ایممن پمژوهش   حممه دو 

کاری) که شةف   ومردش 35تا  1اػ  پرسن  اداری  پرسمن  ) حعمداػظهر( و پرسمن  شمةف  در 
                                           

1. Blangero. 
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کارخشان وت ةر اس  که شةف   کار هستند( تقسةن ها  و در حعضی اػ شةف ، اداری  شب 
ومردش و شمةف  ثاحم  یوروههما   درةمضهع نسمب  حمه توضمه  حماو  شمدند  انتصماب، در 

دی در اسممممتصدام رسممممهی و قممممراردا :ورود عبممممارت بودنممممد اػهممممای  . والکورفمممم  انسممممام
واهانمه بمرای وشمارک  در پمژوهش و حمداق  ، بیهارستان سمال اػ شمروع  3تهای  و رضماخ  آ
کار آن  وغشته حاشد .ها  حه 

 اجاارهای پژوهش

ومردآوری داده، در تحقةق حاضر اػ سمه پرسشمناوه پمژوهش حمه شمرح ییمر همای  حمه ونظمور 
 استفاده شده اس :

کیفیت زندگی-1 کةف :(sf36) پرسشنامه   خ  وعةار اسمتاندارد sf36ة  ػندوی پرسشناوه 
کار حالةنی وی که برای استفاده اػ تحقةق  خابی ظم  وشمی بهداشمتی و سمالوتی و ، حاشد  اری

ورفتمه شمده اسم . ایمن پرسشمناوه   10بررسی وضعة  سمالو  ضهعةم  عهمووی در نظمر 
  .اسم وماده 36 المی 2 اػ وتشمک  ییروقةاس هر وکند  وی وفهوم سالوتی را بررسی1، سوالی
 حصماطر نقمش اظمتالل ،(PF) ضسمهی عهلکمرد اػ: عبارتنمد پرسشمناوه این ییروقةاس هش 
 ،(EF) انرؼی/ظسمتگی ،(RE) هةسمانی سالو  حصاطر نقش اظتالل ،(RP) ضسن سالو 
 .)(GH عهممووی سمممالو  و (P) درد ،(SF) اضتهممماعی کمممارکرد ،(EW) هةسمممانی بهیخسممتی

 سمالو  و ضسمهی سمالو  همای نام حما کلمی ییروقةماس دو ها ییروقةاس ادتام اػ ههشنةن
 تر پمایین ػندوی کةفة  دهنده نشان تر پایین نهره پرسشناوه این در آخد. وی دس  حه روانی
 حممه وسهمموع نهممرات احعمماد هشممتگانه سممالو  نهممرات صممفر تمما صممد تعلممق بممرعکم و اسمم 
ی  ایممن دهممد. روایممی و پاخممای وممی کممه نهممرات حمما تر وضممعة  سممالو  بهتممر را نشممان، وةممرد وممی

پرسشممناوه حممه عنمموان خمم  پرسشممناوه اسممتاندارد توسمم  پژوهشممکده علمموم بهداشممتی ضهمماد  
ورفته اسم . در ایمن پژوهشمکده اػ آػومون روایمی ههگرایمی بمرای  دانشگاهی وورد تایید قرار 
کممه تهمماوی ضممراخب ههبسممتگی بممیش اػ وقممدار توصممةه شممده  تعةممین روایممی اسممتفاده شممده 

/.(. برای تعةمین پاخمایی اػ 21/. تا 11نه ت ةیرات ضراخب داو) /.( حه دس  آوده اس 5)
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کرونبمماد بممین  کممه ضممرخب آلفممای  /. حممه 26/. تمما 77پاخممایی ههسممانی درونممی اسممتفاده شممده 
 (.16) دس  آوده اس 

 32رضممماخ  شممم لی بمممری فةلمممد و رو  دارای  پرسشننننامه اسنننداندایت یغنننا ت  ننن  ی: -2
کارکنمان اسم .در ایمن پمژوهش حاشد و همد  آن سمنسش وةمزان رضماخ  شم  وی سوال لی 

کارکنممان حممه سمموا ت  کممه  ووخممه ای پرسشممناوه  32ونظممور اػ رضمماخ  شمم لی نهممره ای اسمم  
؛نظمری 2، ؛وصمالف3، کماوال وصمالف) دهند. بمر اسماس وقةماس لةکمرت وی رضاخ  ش لی

وةری1؛کاوال ووافق5؛ووافق 1ندارم  71/6شمود.روایی و پاخمایی ایمن پرسشمناوه  وی ( انداػه 
( حمما 3115) پممور توسمم  عظةهممیایممن پرسشممناوه  پاخممایی(.3213، بممری فةلممد و رو ) اشممدح وممی

کرونباد  کردن 10روش آلفای   /. حه دس  آود.11/. و حا روش دونةهه 
توسمم  پروفسممور بمم   3203ایممن پرسشممناوه در سممال  بنن: :) پرسشنننامه سننازگارخ تی انننه-3

ش خمماد شممده اػ فممرم بیروسمما ن کممه در پممژوه، تممدوین شممد. ایممن پرسشممناوه شمماو  دو فممرم اسمم 
وانمه سماػواری شصصمی و اضتهماعی  وةری ضدا استفاده شده اس . دارای پنذ سطح انداػه 

کممه عبارتنممد اػ:  .سمماػواری اضتهممماعی 1. سمماػواری تندرسممتی 2. سمماػواری در ظانممه 3اسمم  
 .سمماػواری شمم لی.  ایممن پرسشممناوه حممه صممورت حلممه و ظةممر پاسممز داده1.سمماػواری عمماطفی 5
ک  حه دس  آوده راشود وی تموان ضهم  نشمان دادن ووقعةم  عهمووی سماػواری حمه  وی . نهره 

 -کار برد. پاخمایی ایمن پرسشمناوه حما اسمتفاده اػ روش ههبسمتگی و فرومول پیشمگویی اسم یرون
الهای وربمموط حممه سمماػواری در ظانممه بمم  ؤبممراون تعةممین شممده اسمم . در ایممن پممژوهش فقمم  اػ سمم

کممرد. اعتبممار خممابی ایممن 23ایممن پرسشممناوه را  پاخممایی 3203اسممتفاده شممد. بمم  در سممال   /. بممرآورد 
بمممرای ضاوعمممه ضانبممماػان ورػشمممکار ایمممران  3172پرسشممناوه در ایمممران حمممه وسمممةله د ور در سمممال 

کمه حمه  ورفتمه  استاندارد شده اس  و ههشنةن توس  آقاوحهدخان شعرحا  وورد وطالعمه قمرار 
 (.3175، خان شعرحا وحهد) نتاخذ وشاحه ساػنده تس  دس  خافته اس 
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 ها یافته
وضمعة   براسماسهما  آػوودنی فراوانمی ها، پرسشمناوه اػ آومده حدسم  اطالعمات بررسی

کاری که پاسصگوخان  شةف    وعمادل نفمر 71، نفر اػ افراد پاسمصگو 326اػ  نشان داده اس  
 آنهما درصمد (1/17) وعمادل نفمر 51و  شمةف  ثاحم  دهنمدوان پاسمز اػ درصمد (1/02)

ور  326اػ  نشمان دادکمه پاسمصگوخان ضنسمة  و ههشنمةن براسماس .دشمی  هسمتندشمةف  
و  اػ ضنسمة   ومرد  دهنمدوان پاسمز اػ درصمد (2/12) وعادل نفر 57، نفر اػ افراد پاسصگو

 .اػ ضنسة   ػن هستند آنها درصد (1/06) وعادل نفر 71

کولموگروف اسمیرنف تی بریسی نرمالیده بوتن تات: 1 جدول  پژوهشهاخ  مد یرهاخ  ندا ج آزمون 

 شاخص آزوان
 وتغحر ها

 سازگاری در خانه رضایت شغلی کحفحت زندگی
 Z .560 .753 .863وقدار 

 446. 623. 913. سطح وعناداری

 
/. وعنممادار 61بمر اسمماس نتمماخذ حمه دسمم  آوممده حمما توضمه حممه اخنکممه وقمدار آػوممون در سممطح 

کمه داده وی حنابر این، نةس  ورفم   ومورد بررسمی اػ شمراخ  نرومال بمودن بمر ی هما تموان نتةسمه 
 ظوردار هستند.

کیفیت زندگی  :2جدول کایکنان و   ندا ج  ماتر س  همبسدگی پیرسون تی مویت یابطه بین یغا ت    ی 
 3 2 1 5 1 0 7 1 2 36 

          1 رضایت شغلی 3

         1 **371. جسوی کارکزد 2

        1 **529. **273. جسوی سالهت بخاطز ًقش اختالل 1

       1 **464. **312. **296. ّیجاًی سالهت بخاطز ًقش اختالل 5

      1 129. 070.- 101. 057. اًزصی/خستگی 1
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 3 2 1 5 1 0 7 1 2 36 

     1 **296. 024.- 090.- 164.- 086.- ّیجاًی بْشیستی 0

    1 129.- 018.- **553. **513. **381. **376. اجتواعی کارکزد 7

   1 **447. *217.- 004.- **419. **575. **654. **349. درد 1

  1 **395. 177. 037. 009. 171. **248. **489. 163. عوَهی سالهت 2

 1 **485. **703. **576. 001. 175. **615. **749. **812. **395. کل 36
 /.61* وعناداری در سطح 

 
کةفةم  در راحطه بمین ر  rضدول فوق طون وقدار های  حا توضه حه  داده ضماخ  شم لی حما 
حممه عبممارت دخگممر بممین رضمماخ  ، وعنممادار اسمم  61/6در سممطح   121/6ػنممدوی  حمما وقممدار 

کةفة  ػندوی  راحطه وعناداری حه صورت وثب  و وستقةن  وضود دارد. حنمابر ایمن  ش لی حا 
که هرطه وةزان رضاخ  شم لی بیشمتر حاشمد بمر وةمزان وطلوبیم   وی توان طنةن عنوان نهود 

 شود و حالعکم. وی دوی در افراد نهونه افیودهکةفة  ػن
کمه حما رضماخ  شم لی ارتبماط ، کةفةم  ػنمدوی همای  ههشنةن بین ظمرده وقةاس آنشمه 

حاشد و ههشنةن بمین  وی  61/6در سطح   r=  173/6حا وقدار  ضسهی کارکرد، وعنادار دارد
سممطح  در  r=  271/6حمما وقممدار  ضسممهی سممالو  حصمماطر نقممش اظممتاللرضمماخ  شمم لی حمما 

در  r=  220/6حمما وقممدار  هةسممانی سممالو  حصمماطر نقممش اظممتاللوعنممادار اسمم  و حمما  61/6
 61/6در سمممطح   r=  170/6حمما وقممدار  اضتهممماعی کممارکردوعنممادار اسممم  و حمما  61/6سممطح  

وعنادار اس .  ػم حه عکر اسم   61/6در سطح   r=  152/6حا وقدار  درد وعنادار اس  و حا
کلةه ووارد خاد  حاشد. در سمایر  وی حه صورت وستقةن و وثب ها  شده راحطه بین وت ةرکه در 

 ووارد راحطه وعناداری وشاهده نگردخد. 



 15 ....................................................................  ... رابضه رضای  شغلی با کی ی  زندگی و سازگایی در خانه

 

کایکنان و سازگارخ تی  انهندا ج  ماتر س  همبسدگی پیرسون تی مویت یابطه  :3جدول  بین یغا ت    ی 
  1 رضایت شغلی 3
 1 *230. ساسگاری در خاًِ 2

 ./61* وعناداری در سطح 
 

کارکنمان حما در راحطه   rضدول فوق طون وقدار های  حا توضه حه  داده بین رضماخ  شم لی 
 حنممابراین فممر  صممفر، وعنممادار اسمم  61/6در سممطح    216/6حمما وقممدار  سمماػواری در ظانممه

 وضممود راحطممه بممین دو وت ةممر( تاییممد) عممدم وضممود راحطممه بممین دو وت ةممر( رد و فممر  تحقةممق)
کارکنممان و سمماػواری در ظانممهبممین وممردد. حممه عبممارت دخگممر  وممی راحطممه  بممین رضمماخ  شمم لی 

کمه  وی وعناداری حه صورت وثب  و وستقةن  وضود دارد. حنابر این تموان طنمةن عنموان نهمود 
 در افمراد نهونمه افمیوده سماػواری در ظانمه هرطه وةمزان رضماخ  شم لی بیشمتر حاشمد بمر وةمزان

   وشاهده نگردخد.شود و حالعکم.در سایر ووارد راحطه وعناداری  وی

کیفیت زندگیندا ج  ماتر س  همبسدگی پیرسون تی مویت یابطه  :4جدول  بین  سازگارخ تی  انه و 
 3 2 1 5 1 0 7 1 2 36 

          1 ساػواری در ظانه 3
         1 **333. ضسهی کارکرد 2
        1 **529. **408. ضسهی سالو  حصاطر نقش اظتالل 1
       1 **464. **312. **242. هةسانی سالو  اطرحص نقش اظتالل 5
      1 129. 070.- 101. 059.- انرؼی/ظستگی 1
     1 **296. 024.- 090.- 164.- 066.- هةسانی بهیخستی 0
    1 129.- 018.- **553. **513. **381. **458. اضتهاعی کارکرد 7
   1 **447. *217.- 004.- **419. **575. **654. **427. درد 1
  1 **395. 177. 037. 009. 171. **248. **489. 147. عهووی سالو  2

 1 **485. **703. **576. 001. 175. **615. **749. **812. **417. ک  36

 /.61* وعناداری در سطح 
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حمما سمماػواری در ظانممه  در راحطممه بممین   rضممدول فمموق طممون وقممدار هممای  حمما توضممه حممه  داده
عمدم ) حنابر ایمن فمر  صمفر، وعنادار اس  61/6در سطح   537/6حا وقدار  کةفة  ػندوی 

ومردد. حمه  وی وضود راحطه بین دو وت ةر( تایید) وضود راحطه بین دو وت ةر( رد و فر  تحقةق
کةفة  ػندوی  راحطه وعنماداری حمه صمورت وثبم  و ساػواری در ظانه  عبارت دخگر بین  حا 

کممه هرطممه وةممزان  وممی وسممتقةن  وضممود دارد. حنممابر ایممن سمماػواری در  تمموان طنممةن عنمموان نهممود 
کةفةممم  ػنمممدوی در افمممراد نهونمممه افمممیودهظانمممه  شمممود و  ومممی بیشمممتر حاشمممد بمممر وةمممزان وطلوبیممم  

وعنمادار  61/6در سمطح   r=  111/6حا وقدار  ضسهی کارکردحا ساػواری در ظانه حالعکم. 
در سممطح   r=  561/6دار حمما وقمم ضسممهی سممالو  حصمماطر نقممش اظممتاللاسم  و ههةنطممور حمما  

 سممالو  حصمماطر نقممش اظممتاللحمما سمماػواری در ظانممه  وعنممادار اسمم . ههشنممةن بممین  61/6
حما وقمدار  اضتهماعی کمارکردوعنمادار اسم  و حما  61/6در سطح   r=  252/6حا وقدار  هةسانی
511/6  =r   517/6حممما وقمممدار  دردوعنمممادار اسممم  و ههمممةن طمممور حممما  61/6در سمممطح  =r  در
کلةه ووارد خاد شده راحطمه بمین وت ةر 61/6سطح   که در  هما  وعنادار اس .  ػم حه عکر اس  

   حه صورت وستقةن و وثب  وبی حاشد. در سایر ووارد راحطه وعناداری وشاهده نگردخد.
کةفةم  ػنمدوی و سماػواری در پرسمن   که بین رضماخ  شم لی و  در پاسز حه این سوال  

وردش تفاوتی وضمود خمانم طنمد وت ةمره اسمتفاده  شةف  در ثاح  و  دارد خما نمه اػ تحلةم  وار
خمممانم بررسمممی شمممدند و صمممادق بودنمممد. دادههای  شمممد.قب  اػ آن وفروضمممه همممای  تحلةممم  وار
خانمهمما  داده، (3-ضممدول) پممژوهش نروممال بودنممد حمما هممن برابممر همما  دارای اسممتقالل بودنممد و وار

 بودند.

کیفیت زندگی و مان) ندا ج آزمون تح ی: وار انس چند مد یره :5جدول وا  تی مویت مقا سه یغا ت    ی و 
 سازگارخ تی  انه پرسن:  یفت تی گرتش و ثابت

 شاخص
 وناجع تغحیرات

وجهاع 
 وجذورات

درجات 
 آزادی

وحانخحن 
 وجذورات

F 
سطح 
 وعناداری

اثر شةف  
 کاری

 000. 25.580 12842.655 1 12842.655 ضسهی کارکرد
 000. 18.275 16669.368 1 16669.368 حصاطر نقش اظتالل
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 شاخص
 وناجع تغحیرات

وجهاع 
 وجذورات

درجات 
 آزادی

وحانخحن 
 وجذورات

F 
سطح 
 وعناداری

 ضسهی سالو 
 حصاطر نقش اظتالل
 177. 1.844 2895.158 1 2895.158 هةسانی سالو 

 090. 2.928 368.091 1 368.091 انرؼی/ظستگی
 098. 2.776 251.416 1 251.416 هةسانی بهیخستی
 013. 6.424 3415.758 1 3415.758 اضتهاعی کارکرد

 000. 13.074 6394.103 1 6394.103 درد
 915. 011. 1.610 1 1.610 عهووی سالو 
 001. 12.388 30191.131 1 30191.131 ک 

 002. 10.340 1573.821 1 1573.821 رضاخ  ش لی
 010. 6.811 226.013 1 226.013 ساػواری در ظانه

 
کةفةمم  ػنممدوی  حمما وقممداوؤلفممدر    Fطممون وقممدار  0ضممدول هممای  حمما توضممه حممه داده ر ه 

در  133/0و سمماػواری در ظانممه حمما وقممدار  156/36در رضمماخ  شمم لی حمما وقممدار  ، 111/32
کمه  ومی حاشمد. لمغا ومی وعنمادار   05α/. =سمطح  ورفم   بمین رضماخ  شم لی و تموان نتةسمه 

وردش و ثاح  تفاوت وعنما دار وضمود  کةفة  ػندوی و ساػواری در ظانه پرسن  شةف  در 
که وضعة  پرسمن  شمةف  ثاحم  اػ نظمر رضماخ   وی نشانها  دارد و وقاخسه وةانگةن دهد 

وردش کةفة  ػندوی و ساػواری در ظانه وناسب تر اػ پرسن  در   حاشد. وی ش لی و 

رضایت شغلی و  مانوا( در مورد مقایسه) چند متغیره واریانسنتایج آزمون تحلیل  :6جدول 

 کیفیت زندگی و سازگاری در خانه کارکنان زن و مرد

 شاخص
 تغحیرات وناجع

وجهاع 
 وجذورات

درجات 
 آزادی

وحانخحن 
 وجذورات

F 
سطح 
 وعناداری

اثر  
 ضنسة 

 002. 10.569 5935.618 1 5935.618 ضسهی کارکرد
 حصاطر نقش اظتالل
 155. 2.048 2124.614 1 2124.614 ضسهی سالو 
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 شاخص
 تغحیرات وناجع

وجهاع 
 وجذورات

درجات 
 آزادی

وحانخحن 
 وجذورات

F 
سطح 
 وعناداری

 حصاطر نقش اظتالل
 هةسانی سالو 

15.569 1 15.569 .010 .921 

 343. 906. 115.893 1 115.893 انرؼی/ظستگی
 576. 314. 29.025 1 29.025 هةسانی بهیخستی
 638. 222. 124.485 1 124.485 اضتهاعی کارکرد

 180. 1.823 976.460 1 976.460 درد
 087. 2.979 413.351 1 413.351 عهووی سالو 
 014. 6.247 15989.704 1 15989.704 ک 

 444. 589. 97.182 1 97.182 رضاخ  ش لی
 354. 864. 30.139 1 30.139 ساػواری در ظانه

 
کةفةمم  ػنممدوی  حمما وقممدار وؤلفممدر    Fطممون وقممدار  7ضممدول هممای  حمما توضممه حممه داده ه 

 حاشمد. لمغا ومی وعنمادار   05α/. =در سمطح  102/36حما وقمدار  ضسمهی کمارکرددر  ، 257/0
که  وی ورف   کم  ضسمهی کمارکردبین توان نتةسه  کارکنمان  و نهمره  کةفةم  ػنمدوی در ظانمه 

کممه وضممعة   وممی نشممانهمما  ػن و وممرد تفمماوت وعنمما دار وضممود دارد و وقاخسممه وةانگةن دهممد 
کةفة  ػندوی وناسب تر اػ پرسن  ورد  حاشد. وی پرسن  ػن اػ نظر 

 گحری نتحجهبحث و 
کمممه بمممین رضممماخ  شممم لیهای  بمممر اسممماس خافتمممه کةفةممم  ػنمممدوی و ، پمممژوهش و ارتبممماطی 

که هر طه وةزان رضماخ  شم لی افمراد بیشمتر ساػواری د ر ظانه حه دس  آود؛ وشصر شد 
کةفة  ػندوی افیوده کةفةم  ػنمدوی، شود وی حاشد بر وةزان وطلوبی   ، اػ طرفی حا افزاخش 

ایممن پممژوهش بممین های  خاحممد و حممالعکم. طبممق خافتممه وممی سمماػواری افممراد در ظانممه نةممز افممزاخش
کةفة  ػندوی و ساػو پرسمن  اداری ) اری در ظانمه پرسمن  شمةف  ثاحم رضاخ  ش لی حا 

کممماری اػ  ومممردش 35تممما  1کممه شمممةف   کمممه ) حعمممداػظهر( و پرسممن  شمممةف  در  پرسمممن  اداری 
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خشممان وت ةممر اسمم  کار کممار هسممتند(  بیهارسممتان ها  و در حعضممی اػ شممةف ، شممةف   شممب 
که وضعة  پرسمن وی نشانها  وقاخسه وةانگةن تفاوت آواری وعنا داری خاف  شد.   دهد 
کةفةمم  ػنممدوی و سمماػواری در ظانممه وناسممب تممر اػ ، شممةف  ثاحمم  اػ نظممر رضمماخ  شمم لی
وممردش اسمم  تفمماوت آومماری وعنممادار ، ههشنممةن در بممین ػنممان و وممردان .پرسممن  شممةف  در 
که ػنانها  دخده شد و نتاخذ وقاخسه وةانگةن کةفة  ػنمدوی حما تری نسمب  حمه ، نشان داد 

کممارایی، ایممن پممژوهشهای  ههسممو حمما خافتممه وممردان دارنممد. کةفةمم  ػنممدوی بممر  کلممی  ، حممه طممور 
رضمماخ  شمم لی و ػنممدوی روػوممره و سمماػواری حمما وحممة  ظانممه پرسممتاران و پرسممن  ، عهلکممرد

بممر اسمماس  (.2631، 1حممارونی ػاده و وعتهممد ػاده، عییممزی) بیهارسممتان نقممش ومموثری دارد دارد
کةفة  ػندوی را تهدخد که  اسمترس شم لی ، کنمد یو تحقةقات انسام شده خکی اػ عواولی 

کممار کممرد: پرداظمم   وممی اسمم . اػ ونمماحع اصمملی اسممترس در وحممة   تمموان حممه ایممن ومموارد اشمماره 
کافی کار، نا کارکنان، کار بیش اػ حد، نابرابری در وح   فشار ػوان و عدم حهاخم  ، کهبود 

کةفةممم  ػنمممدوی افمممراد عهلکمممرد روانمممی ، و اونةممم  شممم لی. خکمممی دخگمممر اػ عواوممم  وهمممن در 
کار فراهن اضتهاعی آن که قسهتی اػ آن در وحة   کولةنما) شمود ومی هاس   ، اختمون، وموتةرػ 

نشمممماط و تندرسممممتی عهنممممی خکممممی اػ ، احسمممماس شممممادی (.2635، 2  ووتممممه و حلونمممم ، لممممی
کةفةمم  ػنممدوی اسمم  و های  شمماظر بممین تممن و انممدوه و فشممار ظممانواده و وهممن در افممزاخش 

، حاسمتةانلی ؛ 2631، 3کوکنمدال و دخنمر، تمای) وضمود داردوعنادار کةفة  پایین ػندوی راحطه 
کةفة  ػنمدوی حما رضماخ  شم لی و ها  بررسی (.2635، 4ضةوس و سةپولتا که  نشان داده اند 

، ؛ پوقسمماین2633، 5حنممزار و ههکمماران) رضمماخ  اػ ضممو سمماػوانی راحطممه وثبمم  و وسممتقةن دارد
کالشمتاین، نمانةنی ػواری در ظانمه و رضماخ  ػناشمویی و سما .(2631، 6واسمون و شمافر، فمةن 

کهتمری تحهم  که در طول روػ اسمترس  کننمد بیشمتر اسم  و اػ طرفمی  ومی ظانواده در افرادی 
                                           

1. Azizi M, Baronizade Z., Motaamedzadeh, M. 

2. Gutierrez-Colina, A. M., Eaton, C. K., Lee, J. L., LaMotte, J., & Blount, R. L. 

3. Tay, L., Kuykendall, L., & Diener, E. 

4. Bastianelli, A., Gius, E., & Cipolletta, S. 

5. Benzer et al. 

6. Poghosyan, L., Nannini, A., Finkelstein, S. R., Mason, E., & Shaffer, J. A. 
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کممه در وحة   اسممترس شمم لی حمما یی را وتحهمم ، بیهارسممتانی هسممتندهممای  طممون افممرادی 
کاهش وی کةفة  ػندوی و ساػواری در ظانه  افراد ووثر بوده اس  و آن را   دهمد ومی شوند بر 
کمه بمر روی پرسمتاران و پرسمن  شمات  2631، ههکارانو  1ضةانگ) (. طبق وطالعه ای دخگمر 

خماد بموده و ، در سةستن وراقب  بهداش  ضهانی انسمام شمد فرسمودوی شم لی در بمین آنهما ی
کةفة  ػندوی انوسمتوپالم و ) رضاخ  ش لی آنها اثراتی وصمرب داشمته اسم ، این وورد بر 

کممار وةممز2631، 2نمماخکم کممار و (. حمما افممزاخش حسممن  کمماهش خافتممه و بممین  ان رضمماخ  اػ ػنممدوی 
شود و این ووارد تعادل ظمانواده و سةسمتن ظمانوادوی را بمر همن ػده  وی ظانواده تعار  اخساد

کةفة  ػندوی کاهش  کماری حاعما افمزاخش شود و  ههشنةن  وی و ووضب  افمزاخش سماع  
کممماهش رضممماخ  شممم لی، تمممنش ر ةهسممم ؛2631، 3اخلةمممز و وخلسمممون، وممموو) شمممود ومممی اسمممترس و 

هممن هایی  پممژوهش حاضممر حمما وحممدودخ  (.2632، 4سممةد وکممادیر، شممهةد، صممدخقی، ارحهممان
کممه اػ آن ضهلممه کاومم  تهممام وت ةر وممی روبممرو بممود  کنتممرل  کممه حمما رضمماخ  هممایی  تمموان حممه عممدم 
کرد. حاتوضه حه پژوهش، ش لی در ارتباط بودند که نتماخذ آنهما ههسمو های  اشاره  انسام شده 
راهکارهممایی ، وثبمم  و وسمتقةن ایممن سمه وت ةممر بمر هممن تممأثةرحاشمند  و  وممی حما  پممژوهش حاضمر

کةفة  ػندوی و ساػواری درظانه  ػم اسم . حنمابراین ، برای افزاخش سطح رضاخ  ش لی
هممای  تمموان حممه آومموػش وهارت وممی شممود بممرای اراجممه راهکارهممایی در ایممن ػوةنممه وممی پیشممنهاد
کمار های  ی و وهارتوقاحله حا استرس ش لهای  آووػش وهارت، ػندوی سماػواری حما وحمة  
که، و ظانه کرد  که  وی اشاره  همان ) حاشمدکننمده  تواند حه عنوان خ  راه ح  در این ػوةنه 

کارکنمان2635، 5و روضوسکی و ، (. ههشنةن استفاده اػ راهکارهایی وانند اخسماد انگةمزه در 
ورفتن در وحة  ش لی افزاخش داده و وتعاقبما  تواند رضاخ  ش لی را وی وورد قدردانی قرار 

کةفةممم  ػنمممدوی و سممماػواری در ظانمممه را نةمممز افمممزاخش دهمممد و ونسمممر حمممه آراومممش ظممماطر فمممرد و 

                                           

1. Jiang. 

2. Anagnostopoulos, F., & Niakas, D. 

3. Goh, Z., Ilies, R., & Wilson, K. S. 

4. Sameer-ur-Rehman, R. K., Siddiqui, N., Shahid, Z., Syed, S., & Kadir, M. 

5. Han, H., & Rojewski, J. W. 
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وردد (. 2631، 2دلمر و شمالتز، وههمان، پان  ؛2635، 1وةلی، لیةه، کوتی) استحکام ظانواده 
که اشت ال در بیهارسمتان کمار داشمتن حما وسماج  رها  حا توضه حه این  وحمی و و حمه تبمع آن سمرو 

که برای داشتن آراومش و تهرکمز بیشمتر، ضسهانی افراد کمار ان، بهتر اس   هما  کمه ضمیو اصمول 
ورفتن حاػظورد اػ وضمعة  آنهایی  کالس، آخد وی حه شهار برومزار شمود و حمه وسماج  هما  برای 

رسةدوی شود .ههشنةن قرار دادن خ  تاخن استراح  و اخسماد فضمای آراومش حصمش  ها  آن
کهمم  در ایممن وممدت اػ کممه حممه نشمماط روحممی و ضسممهانی پرسممن   کنممد.  وممی کارهممایی اسمم  

کمه حمه همایی  اػ ضهله فعالة ، اخساد وهدکودک برای والدین حشه دار  در بیهارستان اسم  
کمه دارای شمةف  شمب خما وت ةمر  وی که  ها  رضاخ  ش لی بیشتر آن کند .  برای پرسنلی 
توانمد تاحمدی حمار  ومی و ارتقمای شم لی ومالی و تةمر ومالی و تقمدیرهمای  هستند تدارک پاداش

کند. کن   نگرانی و اضطراب را 
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