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Abstract 

Background & Objective: The contribution of women to a society's transition is undeniable, so when it comes to women's issues, life satisfaction 

is one of the most important elements, life satisfaction refers to the personal attitudes toward life situations. Women are more likely to feel 

burned out by work, which causes a lack of motivation. The other important aspect among women who have a job is the quality of life, which 

means how someone perceives physical and psychological and social health. Training hardening can improve resistance in facing job's troubles. 

High hardiness level in person means high compatibility; this is the key to facing life challenges with patience. This study aimed to investigate 

Hardiness Training on Life Satisfaction, Job Burnout, and Quality of Life among the Female Employees of Ganjavian Hospital of Dezful. 

Methods: The research type was semi-experimental with a pre-test, post-test designed with a control group. The population of this study was all 

women employees of Gonjvyaneh Hospital. The sampling method was available. They assigned in two groups, each group 15 participants. 

Inclusion criteria were in at least one year of work, no psychological disturbances, and a lack of counseling services outside of hard habits during 

the course. The research instruments include Life satisfaction questionnaire (Dinell et al., 1985), Burnout Questionnaire by Master and Jackson 

(1981), and the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (1996), which completed by the participants at the beginning (pre-test) 

and the end of the training (post-test). The hardiness training of the Cuban Sah model (2008) conducted on the experimental group in eight 

sessions (each session 45 minutes) three times a week. There was no intervention in the control group. The gathered data analyzed through 

MANCOVA. 

Results: The results showed that there was a significant difference between the two groups in terms of life satisfaction (p<0.001), job burnout 

(p=0.007), and quality of life (p<0.001) after training. 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be said that hard training can increase life satisfaction, quality of life and decrease 

academic burnout in female staff of Ganjavian Dezful Hospital. 

Keywords: Satisfaction of Life, Job Burnout, Quality of Life, Hardiness. 
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1 

  .1۰۰:(۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۸ آذرماه برخط انتشار 
 

 کارکنان یزندگ تیفیک و یشغل یفرسودگ ،یزندگ از تیرضا بر ییروسخت آموزش یاثربخش
 دزفول انیگنجو مارستانیب در زن

 ۲اصل یاصفهان میمر* ،1پازن فاطمه

 سندگانینو حاتیتوض

 ران؛یا مشک،یاند ،یاسالم آزاد دانشگاه مشک،یاند واحد ،یشناسروان گروه ،ینیبال یشناسروان ارشد یکارشناس یدانشجو. 1
 .رانیا مشک،یاند ،یاسالم آزاد دانشگاه مشک،یاند واحد ،یشناسروان گروه ،یعموم یشناسروان یدکتر ار،یاستاد. ۲
 yahoo.com100m_esfehani@: نویسندۀ مسئول رایانامٔه*
 

 1۳۹۸ریورشه۲۹ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸خرداد۲۲ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 یسازمطلوب جهت یدرمان و یآموزش یهاروش ارائٔه با تا داشته آن بر را یشناسروان محققان و است جهان عمده یهابحرآن از یکار یزندگ یهابحرآن امروزههدف: زمینه و 
 مارستانیب در زن کارکنان یزندگ تیفیک و یشغل یفرسودگ ،یزندگ از تیرضا بر ییروسخت آموزش یاثربخش یبررس هدف با پژوهش نیا. کنند تالش یکار یزندگ شتریب چه هر
 .شد انجام دزفول شهر انیگنجو
 سال در انیگنجو مارستانیب زن کارکنان یتمام را پژوهش یآمار جامعٔه. بود گواه گروه با آزمونپس-آزمونشیپ طرح براساس و یتجربمهین نوع از پژوهش روش بررسی:روش
 اختصاص( نفره1۵) گواه و( نفره1۵) شیآزما گروه دو در یتصادف طوربه و شدند انتخاب دسترس در روش به ،یآمار نمونٔه عنوانبه هاآن از نفر ۳۰ که دادندیم لیتشک 1۳۹۷
 فرم و( 1۹۸1) جکسون و مسلش یشغل یفرسودگ ،(1۹۸۵) همکاران و نرید یزندگ از تیرضا یهاپرسشنامه از پژوهش یرهایمتغ به مربوط اطالعات یآورجمع یبرا. افتندی

 مدل براساس ییروسخت مهارت آموزش تحت قه،یدق۴۵ هرجلسه و جلسه۸ مدتبه شیآزما گروه. شد استفاده( 1۹۹۶) یجهان بهداشت سازمان یزندگ تیفیک پرسشنامٔه کوتاه
 هاآزمون یمعنادار سطح. شد استفاده ۲1 نسخٔه SPSS افزارنرم از استفاده با رهیچندمتغ انسیکوار لیتحل از هاداده لیتحلوهیتجز منظوربه. گرفتند قرار( ۲۰۰۸) یمد و کوباسا
 .شد گرفته نظر در ۰٫۰۵ با برابر مطالعه نیا در

 زن کارکنان( p<۰٫۰۰1) یزندگ تیفیک و( p<۰٫۰۰1) یشغل یفرسودگ ،(p<۰٫۰۰1) یزندگ از تیرضا بر ییروسخت آموزش که داد نشان انسیکوار لیتحل جینتاها: یافته
 .داشت ریتأث

 در یلیتحص یفرسودگ کاهش و یزندگ تیفیک ،یزندگ از تیرضا شیافزا باعث تواندیم ییروسخت آموزش که گفت نیچن توانیم پژوهش نیا یهاافتهی براساس گیری:نتیجه
 .شود دزفول انیگنجو مارستانیب زن کارکنان

 .روسخت ،یزندگ تیفیک ،یشغل یفرسودگ ،یزندگ از تیرضاها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 از یمین و ندهیآ یهانسااال دهندگانپرورش و ساااازندگان عنوانبه زنان
 ،یصاااانعت ،یعلم توسااااعٔه در یمهم یانسااااان منابع جامعه، هر افراد
 تحوالت به ژهیو توجه رونیازا. هسااتند جامعه هر یفرهنگ و یاجتماع
 ( 1) دارد ضرورت شاغل زنان یاجتماع یزندگ و یشغل
 از تیرضااااا مفهوم شاااااغل زنان با ارتباط در مهم میمفاه جمله از
 یهاسبک از دارند، یشتریب یزندگ از تیرضا که یافراد. است 1یزندگ
 یعموم ساااالمت از و کنندیم اساااتفاده ترمناساااب و مؤثرتر یامقابله
 و یجهان سالمت با یزندگ از تیرضا زانیم(. ۲) برخوردارند یشتریب
 هانگرش از یزندگ از فرد تیرضا(. ۳) دارد ارتباط هاتیفعال و یروان
ندگ اتیکل به یعموم یابیارز به از یبرخ ای خود یز ندگ یهاجن  یز

. شودیم یناش درآمد و فراغت اوقات یشغل یخانوادگ یزندگ همچون
 و شااااخ  یهادهیا انیم فاصااااله بازتاب یزندگ از تیرضااااا درواقع
 و یشاااخصااا یهادهیا انیم شاااکاف هرچه و بوده یو یفعل تیوضاااع
 افتی خواهد کاهش یمندتیرضاااا گردد، شاااتریب فرد یفعل تیوضاااع
(۴ .) 

 ریاخ یهاسال در که است یمیمفاه گرید از کارکنان 2یشغل یفرسودگ
 جلب خود به را مختلف یهاحوزه دانشاامندان و شااناسااانروان توجه
ست نموده ش یجسم و یروان ،3یعاطف یخستگ حالت کی و ا  از ینا
 با یشغل یفرسودگ(. ۵) باشدیم مدت یطوالن و حد از شیب استرس
 و یوربهره زانیم و کار به التزام ت،یکفا احسااااااس ه،یروح کاهش
 ییشااگویپ و بوده مرتبط شااغل رییتغ و کارکنان ریتأخ و بتیغ شیافزا
 یفرسودگ. است یشغل تیرضا نییپا وسطح یسالمت مشکالت کننده
 عبارت به. کندیم شرفتیپ مزمن یجانیه یفشارها به پاسخ در یشغل
 توسااعه زمان طول در یول سااتین یروان اختالل نوع یفرسااودگ گرید
 (. ۶) شود لیتبد یروان یناتوان کی به و است ممکن و افتهی

. اساااات 4یزندگ تیفیک شاااااغل، زنان با ارتباط در گرید مهم مفهوم
 هاسازمان از یاریبس در مهم اریبس موضوعات از یکی یزندگ تیفیک
 یزندگ تیفیک. است هامارستانیب رینظ یبهداشت یهاسازمان جمله از

 کل از شااخ  یعاطف و یشااناخت ادراک نحؤه از یناشاا و یکل مفهوم
ست؛ یزندگ  یهاجانیه شتر،یب یِزندگ تیفیک با افراد علت نیهم به ا
 گرانید و خود ندٔهیآ و گذشااته از کنند؛یم تجربه زین را یشااتریب مثبت
 رامونیپ از یمثبت یابیارز و آورندیم ادی به را یشااااتریب مثبت خاطرات
سوب زین ساالمت یاصال شااخ  یزندگ تیفیک(. ۷) دارند خود  مح
 بهداشاات ،5یجساامان سااالمت چون یمتعدد ابعاد شااامل و شااودیم
سمان یکارکردها ،7یاجتماع ارتباطات ،6یروان  و یشغل یزندگ و 8یج
 (. ۸) است افراد...  و یاحرفه
 تیاهم یشاااناساااروان اتیادب در که مهم یآموزشااا یهاروش ازجمله
 یهاکیتکن از یبیترک با که اسااااات ییروسااااخت کرده، دایپ یادیز

 تیموفق و یخردورز ت،یخالق درواقع کند؛یم عمل یجانیه یشناخت
 با ییروسخت(. ۹) سازدیم فراهم یشغل و یزندگ تیفیک نٔهیدرزم را

                                                      
1 Satisfaction of Life 
2 Job Burnout 
3 Emotional Exhausion 
4 Quality Of Life 

 برخورد در یاسااااسااا نقش جهان و شاااتنیخو دربارٔه افراد باور تیتقو
 کندیم فایا یشاااغل یهاچالش و یزندگ مشاااکالت و مساااائل با افراد
 قادر را ساارسااخت افراد ،ییجومبارزه صاافت و ییروسااخت(. 1۰)
 یبرا یفرصت را کار محل و یزندگ ندیناخوشا حوادث یحت تا سازدیم
 گفت توانیم(. 11) رندیبگ نظر در یمنیا یبرا یدیتهد نه و یریادگی

ست، شتریب هاآن در ییروسخت صٔهیخص که یافراد  و ییایپو یبرا ا
نا یارتقا و مجدد یسااااازگار  را یزندگ یدادهایرو خود، یهاییتوا

 انیجر در افراد نیا نیبنابرا اترند؛یپو و کرده قلمداد فرصاااات منزلٔهبه
 احساااس و خود موجود، طیشاارا یدگرگون و راتییتغ در خود، یزندگ
 (. 1۲) نندیبیم توانا و مسئول و رگذاریتأث را شیخو

 کااه داد نشااااااان اهواز در آموزدانش ۳۶۴ یرو بر دیااحم پژوهش
 در ندالیج(. 1۳) دارد مؤثر نقش یزندگ از تیرضاااا بر ییروساااخت
 از تیرضا بر یاجتماع تیحما و ییروسخت ریتأث عنوان با یپژوهش
 نیا به شااد، انجام هند در بازنشااسااته مهندس 1۲۰ یرو بر که یزندگ
 مهندساااان یزندگ از تیرضاااا بر ییروساااخت که افتی دسااات جهینت

سته ش ستاتر پژوهش(. 1۴) دارد یمعنادار ریتأث بازن  به همکاران و لدا
(. 1۵) دارد اشااااره پرساااتاران یشاااغل یفرساااودگ و ییروساااخت اثر

 ییروسخت آموزش یاثربخش به خود پژوهش در همکاران و کشاورز
 تیاهم بر وساات،ی نیهمچن(. 1۶) دارند دیتأک یشااغل یفرسااودگ بر
(. 1۷) دارد اشاااره یزندگ تیفیک شیافزا بر ییروسااخت آموزش ریتأث

 آموزش یاثربخشااا عنوان با یپژوهشااا در زین یعارف و مفرد ییرضاااا
 کودکان مادران یشااااادکام و یزندگ تیفیک شیافزا بر ییروسااااخت

صفهان شهر سمیات مراکز به کنندهمراجعه مادر ۳۰ یرو بر که سمیات  ا
ندی دساااات جهینت نیا به شااااد، انجام ،(مرکز سااااه)  آموزش که افت

 کودک یدارا مادران یشادکام و یزندگ تیفیک شیافزا بر ییروسخت
 (. 1۸) است داشته معنادار ریتأث سم،یات به مبتال
 و یمنف یهاچالش از توانیم ییروسااااخت آموزش با رودیم انتظار

 صااورت در ای کرد یریشااگیپ یزندگ تیفیک کاهش و یشااغل مشااکالت
شکالت از یریشگیپ. نمود کنترل امکان حد تا را هاآن وقوع،  یشغل م
 و هاسااااازمان کارکنان، یبرا ها،آن درمان ای یزندگ تیفیک کاهش و
 اثر بر یفراوان یهانهیهز ساااااالنه. بود خواهد دیمف جامعه، یکلطوربه
. شاااودیم لیتحم جامعه به یشاااغل مشاااکالت و نییپا یزندگ تیفیک

 شیافزا و یشغل یفرسودگ ،یزندگ از تیرضا بر تواندیم ییروسخت
 از ییروساااخت یژگیو با افراد چراکه باشاااد، اثربخش یزندگ تیفیک

 را یزندگ راتییتغ و بوده برخوردار یبهتر یروان سااااالمت تیوضااااع
 نیبنابرا ؛(1۹) ندینمایم ادراک یزتریانگچالش و ترمثبت صاااورتبه

ضر پژوهش ش هدف با حا ضا بر ییروسخت آموزش یاثربخ  از تیر
 مارسااتانیب در زن کارکنان یزندگ تیفیک و یشااغل یفرسااودگ ،یزندگ
 .شد انجام دزفول شهر انیگنجو

 یبررس روش 2
-آزمونشیپ صااورتبه و یشاایآزمامهین روش لحاظبه حاضاار پژوهش

5 Physical Health 
6 Mental Health 
7 Social Communications 
8 Physical Functions 
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۳ 

 زن کارکنان یتمام را یآمار جامعٔه. گرفت انجام گواه گروه با آزمونپس
 که دادند لیتشااک 1۳۹۷ سااال در دزفول شااهر انیگنجو مارسااتانیب در
 بریمبتن یشاااناساااروان فرخوان از پس. بود نفر ۹۵۸ هاآن کل تیجمع
 اعالم پژوهش در شرکت یبرا داوطلبانه نفر1۴۵ ییروسخت آموزش
 هر یبرا نفر 1۵ حداقل یشیآزما یهاروش در ازآنجاکه. کردند یآمادگ
ص گروه ست شده هیتو  وارد و شده انتخاب داوطلب نفریس ،(۲۰) ا
 و گواه ینفر 1۵ گروه دو در یتصادف صورتبه سپس و شدند مطالعه
 تیرضاااا: شاااامل پژوهش به ورود یارهایمع. شااادند گمارده شیآزما

گاهانٔه  نداشاااتن ساااال، کی حداقل کار ساااابقٔه پژوهش، در شااارکت آ
 آموزش از خارج یامشاوره خدمات نداشتن و یشناختروان اختالالت
 . بود دوره طول در ییروسخت
شنامٔه- س ضا پر شنامه نیا(: 1۹۸۵) نرید یزندگ از تیر س سط پر  تو
 از تیرضااا ساانجش و یابیارز جهت 1۹۸۵ درسااال همکاران و نرید
 یدارا پرسشنامه نیا. است شده هیته یسن یهاگروه همٔه یبرا یزندگ
 تا 1 از و است نهیگز ۷ یدارا پرسشنامه نیا گزارٔه هر. است سؤال ۵
 در برش نقطٔه. شااودیم یگذارنمره( موافقم کامالً تا مخالفم کامالً) ۷
 اسیمقخرده فاقد پرسااشاانامه نیا. اساات 1۷ با برابر پرسااشاانامه نیا

 بیضاار و دییتأ وفویکارساا پژوهش در پرسااشاانامه نیا ییروا. اساات
 پژوهش در آن ییروا زین رانیا در. دیگرد محاسبه ۰٫۹۳ کرونباخ یآلفا
 شااااده گزارش ۰٫۷۸ کرونباخ یآلفا روش به آن ییایپا و دییتأ یکرم
 (. ۲1،۲۲) است
 نیا(: 1۹۸1) جکسون و مسلش توسط یشغل یفرسودگ پرسشنامه-

. است شده هیته 1۹۸1 سال در جکسون و مسلش توسط پرسشنامه
 نیا یهاماده یگذار نمره نحؤه. اسااات ماده ۲۲ شاااامل پرساااشااانامه
 تا( ۰) هرگز از که است کرتیل ییادرجه۷ اسیمق براساس پرسشنامه

 برابر پرسشنامه نیا در برش نقطٔه. شودیم یگذارنمره( ۶) ادیز یلیخ
 ،یعاطف یخستگ) اسیمقخرده سه شامل پرسشنامه نیا. است ۶۵ با

 در پرسااشاانامه نیا ییروا. اساات( تیشااخصاا مسااخ و یکارآمد فقدان
 محاساابه ۰٫۸۷ کرونباخ یآلفا بیضاار و دییتأ تورکوم و گولر پژوهش
 و شد دییتأ منششه و یفکر پژوهش در آن ییروا زین رانیا در. دیگرد
 (. ۲۳،۲۴) است شده گزارش ۰٫۷۸ کرونباخ یآلفا روش به آن ییایپا
 سازمان(: 1۹۹۶) یجهان بهداشت سازمان یزندگ تیفیک پرسشنامٔه-

 ساااانجش و هاپژوهش در انسااااجام وجود منظوربه یجهان بهداشاااات
 در. نمود مأمور فوق پرسااشاانامٔه ساااخت یبرا را یمیت ،یزندگ تیفیک
ستفاده آن کوتاه فرم از پژوهش نیا ست سؤال ۲۶ یدارا که شد ا  که ا

( ۵ نمرٔه) خوبیلیخ تا( 1 نمرٔه) بد یلیخ از کرتیل فیط کی در
. اساات ۶۵ با برابر پرسااشاانامه نیا در برش نقطٔه. شااودیم یگذارنمره
 سالمت ،یجسمان سالمت) اسیمقخرده چهار شامل پرسشنامه نیا
 پرسشنامه نیا ییروا. است( طیمح سالمت و یاجتماع روابط ،یروان
 ۰٫۸1 کرونباخ یآلفا بیضر و شد دییتأ همکاران و نهیبال پژوهش در

 و نژادانپونااده پژوهش در آن ییروا زین رانیا در. دیااگرد محاااساااابااه
 گزارش ۰٫۸۹ کرونباخ یآلفا روش به آن ییایپا و شااااد دییتأ همکاران
 (. ۲۵،۲۶) دیگرد
سا مدل ییروسخت آموزش سا مدل براساس آموزش نیا: کوبا  به کوبا
 صااااورتبه یاقهیدق۴۵ جلساااأههشاااات در همکاران و یگنج از نقل
 شااامل جلسااات یمحتوا. شااد اجرا شیآزما گروه یرو بار سااه یاهفته
 ییروسخت با افراد یهایژگیو آن، در که بود ییهامهارت و هاکیتکن
 نیبراعالوه. بود شااااده لحاظ یعاطف و یرفتاریشااااناخت ابعاد در باال

 هاچالش و مسااائل با مواجهه در روسااخت افراد که یمهم یراهکارها
ند،یگیم کار به فت قرار نظر مد ر  آموزش ترقیدق حاتیتوضاااا. گر

 (.1۰) است شده انیب 1 جدول در ییروسخت
آزمون و )پیش شدند آزمون درمان یانتها و ابتدا در گروه دو هر
 ایدقیقه۴۵ جلسٔههشت در آزمایش گروه کنندگانشرکت .آزمون(پس
 (.1۰) کردند دریافت را کوباسا یرویسخت آموزش ،جدول راساسب
 آزمون آزمایش گروه کنندگانشرکت از ی،یروسخت آموزش اتمام از پس
 کنندگانشرکت از کار شروع از یشپ همچنین (.آزمونپس) آمد عمل به

 پژوهش در شرکت جهت نهاآگاه رضایت برمبنی کتبی نامٔهرضایت
 روش و موضوع از هاکنندهشرکت ،کار شروع از پیش .شد دریافت
 برمبنی ایشان به دهیاطمینان با و شدند آگاه مطالعه یاجرا

 آموزشی جلسات ،پژوهش این از شدهاستخراج اطالعات بودنمحرمانه
  .شد شروع
 ،درصد ،وانیفرا) توصیفی آمار یهاشاخ  از هاهداد توصیف جهت
 وآزمون پیش طرح هب توجه با اسااتفاده شااد. (معیار انحراف و میانگین
یل برای ،گواه گروه باآزمون پس یلت آزمون ،هاهداد تحل یانسک حل  وار

 فرضپیش یهاااآزمون رعااایاات بااا (MANCOVA) چناادمتغیری
 فرض یبررساا جهت نیول آزمون (،رنفیاساام کلموگروف) بودننرمال
 سااطح رعایت با ونیرگرساا بیشاا نیهمگ جینتا و هاانسیوار یهمگن
ن فاده ۰٫۰۵ مقدار با برابر داریامع یل .ندگردید اساااات  با هاداده تحل

 .تگرف انجام ۲1 نسخٔه SPSSافزارنرم از استفاده

 (۲۰۰۸) کوباسا مدل روییسخت آموزشی جلسات محتوای خالصٔه .1 جدول
 تکلیف جلسات محتوای جلسه عنوان جلسات

 معارفه اول
 اصول توضیح پژوهش؛ به مربوط مباحث با آشنایی
 - روییسخت از برخورداری پیامدهای و

 مدل تعریف ،کوباسارویی سخت مدل توضیح آموزش مدل کلی توضیح دوم
 ربروشو توضیح و کوباسا

 آموزش دربارٔه کلی توضیح ارائٔه
 ساده زبان بهرویی سخت

 و استرس از اجتناب عدم تمرین مداخله روش ،استرس تعریف قرارگرفتن انتنگ در سوم
 آن با رویارویی

 متفاوت هایدیدگاه دربارٔه تفکر تمرین فکر آزمون ،زمان متفاوت ادراک دیدگاه تفاوت پذیرش چهارم
  ذیرشپ تسهیل جهت
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۴ 

 فشار تحت و چالش ،ورزتمخالف تفکر اهمیت ورزتمخالف تفکر پذیرش پنجم
 ورزیتمخالف و افکار شناسایی ،گرفتنقرار

 تفکرات از لیستچک تهیٔه
 ورزمخالفت

 آرامش حفظ ششم

 اهمیت ،ورزیتأجر ،اجتماعی شبکٔه تقویت
 و هامهارت آموزش ،مهارگری و سازگاری

 مهارت و اساتاحس بیان ،مربوطه یهاکیتکن
 اضطراب و خشم کنترل راهبردهای و مسئلهحل

 هایموقعیت در تمرکز حفظ تمرین
 حساس

 خشم کنترل راهبردهای ادامٔه ،مهارگری و سازگاری ورزش ،تغذیه اهمیت هفتم
 ورزش تأثیر و تغذیه اهمیت ،اضطراب و

 یک روز هر ورزشی هایفعالیت انجام
 پزشک زیرنظر تغذیه کنترل و ساعت

 تغدیه متخص 
 - قبل جلسات مباحث مرور بندیجمع هشتم

 

 هایافته ۳
 یفیتوص یهایژگیو ،شده آورده ۲ جدول در که یفیتوص مارآ جینتا
 و کاری سابقٔه ،یسن گروه لیقب از کنندگانشرکت ی(شناختتیجمع)

.است شده ارائه گواه و شیآزما گروه دو در تأهل تیوضع

 گواه و آزمایش گروه شناختیجمعیت هایداده .۲ جدول
 آزمایش گواه

 شناختی جمعیت متغیرهای 
 تعداد درصد تعداد درصد

 سال ۲۵-۳۴ ۶ ۴۰ ۵ ۳۳٫۳

 سال ۴۴-۳۵ ۴ ۲۶٫۶ ۳ ۲۰ سنی گروه

 لاس۴۵-۵۴ ۵ ۳۳٫۴ ۷ ۴۶٫۷
 سال 1-۵ ۳ 1۵ ۴ ۲۶٫۶

 سال 1۰-۶ 1۰ ۵۰ ۸ ۵۳٫۴ کاری سابقه

 سال11-1۵ ۷ ۳۵ ۳ ۲۰

 مجرد ۳ ۲۰ ۴ ۲۶٫۷ تأهل وضعیت متأهل 1۲ ۸۰ 11 ۷۳٫۳

 
.دهدمی نشانآزمون پس وآزمون پیش مرحلٔه در گواه و آزمایش گروه تفکیک به را پژوهش متغیرهای معیارانحراف و میانگین ۳ جدول

 

 آزمایش یهاگروهآزمون پس-آزمونپیش در زندگی کیفیت و شغلی فرسودگی ،زندگی از رضایت یهامؤلفه معیارانحراف و میانگین .۳ جدول
 گواه و

 موقعیت متغیر
 گواه گروه آزمایش گروه

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 1٫۷۷۳ 1۰ ۲٫1۲۰ ۹٫۷۳ آزمونپیش زندگی از رضایت

 1٫1۷۵ 1۰٫۶۷ 1٫۲۰۷ ۲1٫۲۰ آزمونپس

 ۴٫۴۵۳ 1۰۶٫۴۰ ۴٫۶۸۵ 1۰۲٫۳۳ آزمونپیش شغلی فرسودگی

 ۶٫۵۵۵ ۹۶٫۶۰ ۳٫۸۲1 ۵۷٫۸۰ آزمونپس

 1۸٫۲۵۲ ۹۳٫1۳ 1۵٫۵۹۹ ۹۳٫۲۰ آزمونپیش زندگی تکیفی
 1۹٫۲۴۷ ۹۳ 1۳٫۰۲۳ ۹۸٫۲۰ آزمونپس

 

 

 عیتوز بودننرمال یبررس جهت ،انسیکوار لیتحل آزمون یاجرا از قبل
 آزمون از پژوهش یرهایمتغ در شیآزما و گواه یهاگروه نمرات
 نبود دارنامع آزمون نیا جٔهینت .شد استفاده رنفیاسم لموگروفوک
(۰٫۰۵<p؛) شیآزما یهاگروه نمرات عیتوز بودننرمال فرض نیبنابرا 
 یبررس جهت نیول آزمون. بود برقرار پژوهش یرهایمتغ در گواه و

 کار به جامعه گروه دو در مطالعه یرهایمتغ یهاانسیوار یهمگن فرض
 جینتا (؛p>۰٫۰۵) نبود معنادار زین آزمون نیا جٔهینت که شد گرفته
 داد نشانآزمون پس وآزمون پیش یهاهرمن نیب ونیگرسر بیش ینهمگ
 از نیبنابرا ؛(p<۰٫۰۰1) است معنادار لکزیو یالمبدا F مقدار که

 لیتحل انجامنشده و  یتخط انسیکووار-انسیوار یسانیک ٔهمفروض
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۵ 

  .است مجاز انسیکوار
 بررویی سخت آموزش ،شودیم مشاهده ۴ جدول در کهطورهمان
 شغلی رسودگیف بر (p<۰٫۰۰1)آزمون پس مرحلٔه در زندگی از رضایت

 مرحلٔه در زندگی کیفیت بر (،p<۰٫۰۰1)آزمون پس مرحلٔه در
 .ه استداشت داریامعن اثر زندگی کیفیت برو  (p<۰٫۰۰1)آزمون پس

 پژوهش هایمتغیر برای متغیرهچند کواریانس تحلیل نتایج .۴ جدول

 تغییرات منبع
 مجموعه
 مجذورات

 درجٔه
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

 اثراندازه F مقدار
 توان
 آزمون

 مقدار
 احتمال

 ۰٫۶۷۶ ۰٫۰۶ ۰٫۰۰۷ ۰٫1۷۹ ۰٫۲۷ 1 ۰٫۲۷ زندگی از رضایتآزمون پیش

 <۰٫۰۰1 ۱ ۰٫۹۴ ۴1۳٫۹۹ ۶۳۹٫۹۳ 1 ۶۳۹٫۹۳ گروه
 - - - - 1٫۵۳ ۲۵ ۳۸٫۴۶ خطا

 ۰٫۵۳۵ ۰٫۰۹ ۰٫۰1 ۰٫۳۹۵ ۸٫۳۳ 1 ۸٫۳۳ شغلی فرسودگیآزمون پیش

 <۰٫۰۰1 1 ۰٫۹۳ ۳۶۳٫۹۹ ۷۶۷۵٫۷۵ 1 ۷۶۷۵٫۷۵ روهگ
 - - - - ۲1٫۰۸ ۲۵ ۵۲۷٫1۸ خطا

 ۰٫۴۴۹ ۰٫۱۱ ۰٫۰۲ ۰٫۵۹۲ ۰٫۹1 1 ۰٫۹1 زندگی کیفیتآزمون پیش

 <۰٫۰۰1 ۰٫۹۸ ۰٫۴1 1۷٫۵۴ 111٫۵۴ 1 111٫۵۴ گروه
 - - - - ۶٫۳۵ ۲۵ 1۵۸٫۸۵ خطا

 

 بحث 4
 بر ییروساااخت آموزش یاثربخشااا یبررسااا هدف با حاضااار پژوهش
ندگ از تیرضاااااا ندگ تیفیک و یفرسااااودگ ،یز نان یز  در زن کارک
 . شد انجام دزفول شهر انیگنجو مارستانیب

 مداخلٔه که بود آن از یحاک جینتا یزندگ از تیرضااا ریمتغ درخصااوص
 مؤثر زن کارکنان یزندگ از تیرضاااا بر ییروساااخت بریمبتن یآموزشااا
( 1۴) ناادالیج و( 1۳) دیااحم یهاااپژوهش بااا جینتااا نیا. اسااااات

 جهت دارند، یشاااتریب ییروساااخت که یافراد نیبنابرا همساااوسااات؛
 و داشته خود از یشتریب کنترل ،یزندگ یزااسترس حوادث با یسازگار
 را خود یاجتماع و یشااااغل ،یطیمح راتییتغ که دارند لیتما شااااتریب
صت صورتبه شد یبرا ییهافر سب طیشرا و دهید خود ر  بدانند یمنا
نابرا ؛(۲۸)  مثبت نگرش تیتقو و جادیا برعالوه ییروسااااخت نیب

 یکمتر تنش کارکنان که شودیم سبب مختلف، یدادهایرو به کارکنان
 یاجتماع و یفرد یحت و یشغل پُراسترس طیشرا در و نموده احساس
 یریپذانعطاف شیافزا با یسرسخت. بمانند امان در یشغل یفرسودگ از

ناخت ندگ طیمح در را رشیپذ نٔهیزم ،یشاااا ندیم فراهم یز  درواقع. ک
 جادیا طیشاااارا و داده شیافزا یفردنیب روابط در را فرد یساااااازگار
 که کندیم فراهم فرد یبرا را دوساااتان و یخانوادگ رومندین یهاشااابکه
 زانیم شیافزا تینها در و فرد یاجتماع یباال رشیپذ به مساااائله نیا

ضا سودگ ریمتغ خصوص در(. ۲۹) گرددیم منجر یزندگ از تیر  یفر
 ییروسااخت بریمبتن یآموزشاا مداخلٔه که بود آن از یحاک جینتا یشااغل
 یهاپژوهش با جینتا نیا. اساات مؤثر زن کارکنان یشااغل یفرسااودگ بر

. همسااوساات( 1۶) همکاران و کشاااورز و( 1۵) همکاران و لداسااتاتر
 ناگوار حوادث برابر در افراد ییتوانا و مقاومت شیافزا با ییروسخت
 حس یارتقااا و حفظ در ت،یااموفق از فرد انتظااارات شیافزا زین و
 سبب را یشغل یفرسودگ کاهش و بوده مؤثر شغل به او یمندتیرضا
خت که چرا. گرددیم نا ،ییروساااا  تیموقع کنترل در را افراد ییتوا
 تیتقو را رخدادها با مواجهه قدرت و فیوظا به تعهد و داده شیافزا

 دهندیم انجام آنچه به ،ییروسااااخت یژگیو با افراد(. ۳۰) کندیم
 افراد نیا کنند،یم شااانیهاتیفعال وقف را خود و کرده تعهد احساااس
 آنچه یبرا توانندیم و کرده درک را خود یهاتیفعال ارزش و تیاهم
جام که ندیم ان نا ده ندیب ییمع جارب رییتغ یبرا هاآن جهیدرنت. اب  ت
ندگ لب یجهت در یز نادار و جا ندیم حرکت مع  از زیگر یجابه و کن

 آزمودن با زا،اسااااترس یهاتیموقع با مواجهه هنگام در مشااااکالت
 نیهمچن(. ۳1) پردازناادیم مشااااکاال حاال بااه مختلف یهاااحاالراه

 خود، یهامهارت به فرد که شااودیم باعث یشااناختروان یساارسااخت
 را زیبرانگچالش یهاتیموقع یکار طیمح در و داشااااته یمثبت نگرش
 مسائل با فعاالنه و بداند یشغل تیموفق و رشد ،یریادگی یبرا یفرصت
سائل ژهیوبه مختلف  ریمتغ خصوص در(. ۳۲) شود روروبه یشغل م
 بریمبتن یآموزشاااا مااداخلاأه کااه داد نشاااااان جینتااا ،یزناادگ تیاافیک

 نیا. اساااات مؤثر زن کارکنان یزندگ تیفیک شیافزا بر ییروسااااخت
( 1۸) یعارف و مفرد ییرضااااا ،(1۷) وسااااتی یهاپژوهش با جینتا

 شیافزا را یزندگ عیوقا بر افراد کنترل قدرت ،ییروسخت. همسوست
 که شااودیم ساابب افراد، تیمساائول و کنترل شیافزا قیطر از و دهدیم

 طٔهیح در مختلف مشااااکالت و مسااااائل از یدور یجا به اشااااخاص
 ییهافرصت را مشکالت نیا ،... و یاجتماع ،یخانوادگ ،یشغل مسائل
 نه یروسخت افراد گر،یدعبارتبه. ندینما یابیارز خود شرفتیپ یبرا
 مختلف مشاااکالت و مساااائل از حاصااال راتییتغ یقربان را خود تنها
 راتییتغ از حاصاااال جینتا کنندٔهنییتع عامل را خود بلکه پندارند،ینم
نابرا دانند؛یم فوق  یآموزشاااا مداخلٔه که داشاااات انتظار توانیم نیب
س امکان قیطر از ییروسخت بریمبتن س و میتر ستر ست به ید  از یفهر

 سطوح کل در ها،استرس به نانهیبخوش یدید پرورش باعث راهبردها
ندگ عات که چرا شااااود؛یم فرد یز طال ندیم نشاااااان م  که یافراد ده
 یسرسخت یدارا افراد با سهیمقا در دارند، یقو یشناختروان یسرسخت
س دچار کمتر تنش، به پاسخ در ف،یضع یشناختروان  ،یجسمان بیآ
سخت(. ۳۳) شوندیم یاجتماع و یروان : چون یمیمفاه یالقا با یسر

 یآزاد و یزندگ در معنا و هدف داشااتن ت،یمساائول ،یفرد یارزشاامند
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۶ 

 یزندگ تیفیک سااااطح یارتقا یبرا فرد تالش در یمؤثر نقش( ۳۴)
فاه نیا درک با فرد کهیطوربه دارد؛ هت تالش به میم  در رییتغ ج
 طیمح تیدرنها و یروان ،یجسااامان تیوضاااع بهبود و یزندگ سااابک
 .داردیم بر یمثبت و مداوم یهاگام ،یاجتماع
 جینتا یعنی که و بود هانمونه تیمحدود پژوهش نیا یهاتیمحدود از
 میتعم قابل دزفول شااااهر انیگنجو مارسااااتانیب در زن کارکنان به تنها

 یاجرا عدم به توانیم پژوهش نیا یهاتیمحدود گرید از. اسااااات
 ؤهیشابه مرتبط یپژوهشا که شاودیم شانهادیپ. کرد اشااره یریگیپ دورٔه
صادف یریگنمونه شار ریسا و شاغل مردان گروه با همراه و ساده یت  اق
 آموزش یاثربخشااا به توجه با نیهمچن. ردیگ صاااورت جامعه مختلف
 یزندگ تیفیک و یشاااغل یفرساااودگ ،یزندگ تیرضاااا بر ییروساااخت
نان باط در زن، کارک هاداتیپ با ارت  یاجرا به توانیم یکاربرد شاااان
 و یزندگ تیفیک یارتقا جهت ،ییروسااااخت یآموزشاااا یهاکارگاه

 .کرد اشاره یشغل تیموفق

 گیرینتیجه ۵
 بررویی سخت آموزش گفت توانمی پژوهش این یهاافتهی براساس
 .دارد ریتأث زن کارکنان زندگی کیفیت و شغلی فرسودگی ،زندگی رضایت

 تشکر و قدردانی ۶

 بوده مقاله اول نویسندٔه ارشدکارشناسی نامٔهپایان از برگرفته مقاله این
 تاریخ در ۷۸ کد با اندیمشک واحد اسالمی آزاد دانشگاه در که
 پژوهش این در که افرادی تمامی از .رسید تصویب به ۲۴/۶/۹۷

 .شودمی تشکر ،ندداشت مطلوب همکاری
 

 

References 
1. Tabehbordbar F, Kamani SMH, Manochehri B. Studying the Relationship between Women's Glass 

Ceiling Beliefs and Subjective Success among Female Employees at Shiraz Municipality. 2016; 

6(4(24)): 125-43. [Persian]  
2. Maltby J, Day L, McCutcheon LE, Gillett R, Houran J, Ashe DD. Personality and coping: A context 

for examining celebrity worship and mental health. British Journal of Psychology. 2004;95(4):411-28. 

doi.org/10.1348/0007126042369794 

3. Chase CR. The geometry of emotions: Using chakra acupuncture and 5-Phase Theory to describe 

personality archetypes for clinical use. Medical acupuncture. 2018;30(4):167-78. 

http://doi.org/10.1089/acu.2018.1288 

4. Diener E, Oishi S, Lucas RE. Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive 

evaluations of life. Annual review of psychology. 2003;54(1):403-25. Doi: 

10.1146/annurev.psych.54.101601.145056 

5. Sowmya KR, Panchanatham N. Job burnout: An outcome of organizational politics in banking sector. 

Far East Journal of Psychology and Business. 2011;2(4):49-58.  

6. Siu OL, Cooper CL, Phillips DR. Intervention studies on enhancing work well-being, reducing 

burnout, and improving recovery experiences among Hong Kong health care workers and teachers. 

International Journal of Stress Management. 2014;21(1):69.88. doi.org/10.1037/a0033291 

7. Thimm JC. Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of 

behavior therapy and experimental psychiatry. 2010;41(4):373-80. 

https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2010.03.009 

8. Figueira HA, Giani TS, Beresford H, Ferreira MA, Mello D, Figueira AA, et al. Quality of life (QOL) 

axiological profile of the elderly population served by the Family Health Program (FHP) in Brazil. 

Archives of gerontology and geriatrics. 2009;49(3):368-72. 

https://doi.org/10.1016/j.archger.2008.11.017 

9. Windle G. What is resilience? A review and concept analysis. Reviews in Clinical Gerontology. 

2011;21(2):152-69. doi.org/10.1017/S0959259810000420 

10. Ganji H, Mami S, Amirian K, Neyazi E. The Effectiveness of Hardiness Training (Kobasa Mody 

Model) on Students’ Test Anxiety and Academic Achievement. Instruction and Envalution. 

2015;8(29):61-73. [Persian] 

11. Bartone PT, Roland RR, Picano JJ, Williams TJ. Psychological hardiness predicts success in US Army 

Special Forces candidates. International Journal of Selection and Assessment. 2008;16(1):78-81. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2008.00412.x 

12. Zerach G, Karstoft KI, Solomon Z. Hardiness and sensation seeking as potential predictors of former 

prisoners of wars' posttraumatic stress symptoms trajectories over a 17-year period. Journal of 

affective disorders. 2017;218:176-81. https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2008.00412.x 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.1
22

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               7 / 9

https://doi.org/10.1348/0007126042369794
doi:%2010.1146/annurev.psych.54.101601.145056
doi:%2010.1146/annurev.psych.54.101601.145056
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0033291
https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2010.03.009
https://doi.org/10.1016/j.archger.2008.11.017
https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2008.00412.x
https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2008.00412.x
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.122.4
https://jdisabilstud.org/article-1-1602-fa.html


۷ 

13. Hamid N. Relationship between psychological hardiness, life satisfaction and hope with academic 

performance of pre-university female students. Applied Psychology.2011;4(4(16)):101-16. [Persian] 

14. Jindal K. Effect of Hardiness and Social Support in satisfaction with life and Happiness in retired 

engineers. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. 

2013;2(12):10-20.  

15. Ladstätter F, Cooper-Thomas HD, Moreno-Jiménez B, Ponsoda V, Song S, Garrosa E. Deciphering 

Hardiness: Differential Relationships of Novelty Seeker, Rigid Control, and Hardy Profiles on Nurses’ 

Burnout and their Effects. Nursing and Advanced Health Care. 2018;1:010.  

16. Keshavarz L, Farahani A, Rezaee Soufi M, Bastami H. The Effectiveness of Hardiness Components 

Training on Personnel Burnout of Olympic National Committee of the Islamic Republic of Iran. 

SJIMU. 2015; 23 (2) :78-89 [Persian] http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1843-en.html 

17. Yost DM. Hardiness and perceived work stress as predictors of professional quality of life among 

emergency services and assessment clinicians [Doctoral dissertation]. USA: Ohio University;2016, 

pp: 100-147. http://orcid.org/0000-0003-0237-405X 

18. Reza’i Mofra A, Arefi M. The Effectiveness of Hardening Training on Satisfaction of Life and 

Psychological Well-being of Autistic Children’s Mothers. In Tehran: Center for Empowerment of 

Social and Cultural Skills; 2016 [cited 2020 Feb 2]. Available from: [link][Persian] 

19. Würschum T, Longin CF, Hahn V, Tucker MR, Leiser WL. Copy number variations of CBF genes at 

the Fr‐A2 locus are essential components of winter hardiness in wheat. The Plant Journal. 2017 

Feb;89(4):764-73. https://doi.org/10.1111/tpj.13424 

20. Delavar A. Research methodology in psychology and educational sciences. The fourth edition of the 

publication editing. [Tehran]:Virayesh pub; 2009. [Persian] 

21. Karami A. The Survey of The relationship between life satisfaction with general health and adjustment. 

Culture counseling. 2011;1(4) :73-90. [Persian] http://qccpc.atu.ac.ir/article_5896.html 

22. Carciofo R, Song N. The Chinese Morningness-Eveningness-Stability-Scale improved (MESSi): 

validity, reliability, and associations with sleep quality, personality, affect and life satisfaction. 

Chronobiology international. 2019;36(9):1-11. https://doi.org/10.1080/07420528.2019.1608225 

23. Fekri K, Shahmanesh N. Comparison of Shafiabady’s multi-axial pattern With Glasser's Reality 

Therapy on teachers’ burnout. Culture counseling. 2017; 8(31):165-184. [Persian] 
24. Guler D, Turkum AS. Adapting the Counselor Burnout Inventory to Turkish: validity and reliability 

studies. Counselling Psychology Quarterly. 2019;32(2):246-59. 

https://doi.org/10.1080/09515070.2018.1470492 

25. Sheykholeslami A, Azarniyoor S, Mohammadi N. Prediction of Quality of Life Based on Sexual 

Attitude and Knowledge, and Personality Traits in Married Women. Health and Care. 2015; 17 

(3):260-9. [Persian] 

26. Belayneh T, Gebeyehu A, Adefris M, Rortveit G, Genet T. Translation, transcultural adaptation, 

reliability and validation of the pelvic organ prolapse quality of life (P-QoL) in Amharic. Health and 

quality of life outcomes. 2019;17(1):12-23. https://doi.org/10.1186/s12955-019-1079-z 

27. Ponde Nejadan A, Attari Y, Hossein D. Evaluating the predicting model of life quality based on 

mindful eating with mediation of body-image and eating behaviors among married women with 

overweight and11 obesity. Culture counseling. 2017; 9 (34):141-70. [Persian] 

http://qccpc.atu.ac.ir/article_8641_en.html 

28. Knowlden AP, Sharma M, Kanekar A, Atri A. Sense of coherence and hardiness as predictors of the 

mental health of college students. International quarterly of community health education. 

2013;33(1):55-68. https://doi.org/10.2190/IQ.33.1.e 

29. Reknes I, Harris A, Einarsen S. The role of hardiness in the bullying–mental health relationship. 

Occupational medicine. 2018;68(1):64-6. https://doi.org/10.1093/occmed/kqx183 

30. Inzlicht M, Aronson J, Good C, McKay L. A particular resiliency to threatening environments. Journal 

of Experimental Social Psychology. 2006;42(3):323-36. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2005.05.005 

31. Vangestel C, Eckert AJ, Wegrzyn JL, Clair JB, Neale DB. Linking phenotype, genotype and 

environment to unravel genetic components underlying cold hardiness in coastal Douglas-fir 

(Pseudotsuga menziesii var menziesii). Tree genetics & genomes. 2018;14(1):10-23. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.1
22

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               8 / 9

http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1843-en.html
http://orcid.org/0000-0003-0237-405X
https://www.civilica.com/Paper-BSLH01-BSLH01_094=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85.html
https://doi.org/10.1111/tpj.13424
https://doi.org/10.1080/07420528.2019.1608225
https://doi.org/10.1080/09515070.2018.1470492
https://doi.org/10.2190%2FIQ.33.1.e
https://doi.org/10.1093/occmed/kqx183
https://doi.org/10.1016/j.jesp.2005.05.005
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.122.4
https://jdisabilstud.org/article-1-1602-fa.html


۸ 

https://doi.org/10.1007/s11295-017-1225-x 

32. Stephens AR, Asplen MK, Hutchison WD, Venette RC. Cold hardiness of winter-acclimated 

Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) adults. Environmental entomology. 2015;44(6):1619-26. 

https://doi.org/10.1093/ee/nvv134 

33. Sharifi KH, Arizi HR, Namdari K. A study of the relationship between family functioning and 

psychologhical Hardiness of high school students in Isfahan. Andishe va Raftar. 2005;1(10): 82-94. 

[Persian] 

34. Ayala Calvo JC, García GM. Hardiness as moderator of the relationship between structural and 

psychological empowerment on burnout in middle managers. Journal of Occupational and 

Organizational Psychology. 2018;91(2):362-84. https://doi.org/10.1111/joop.12194 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.1
22

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://doi.org/10.1007/s11295-017-1225-x
https://doi.org/10.1093/ee/nvv134
https://doi.org/10.1111/joop.12194
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.122.4
https://jdisabilstud.org/article-1-1602-fa.html
http://www.tcpdf.org

