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 سالمت افزایش بر رویی سخت مهارت های آموزش اثربخشی

 111 پرسنل شغلی رضایت و عمومی

 

 

 

 ،محمد تقی پورعلی نیک یار پیمان نامدار، ،خارکنی صادق پورمهدیه 

 

 

 
 قزوین اسالمی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد

 قزوین ،پزشکی قزویندانشگاه علوم  استادیارطب اورژانس، متخصص 

 آزاد اسالمی قزوین عضو هیات علمی دانشگاه

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی

 

 
 عمومی سالمت افزایش بر رویی سخت های مهارت آموزش اثربخشی هدف این پژوهش با: چکیده

صورت گرفت. روش این پژوهش نیمه  1931در سال  قزوین استان 111 پرسنل شغلی رضایت و

پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه -آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون

در گیری نمونهصورت به بودند که نفر 90نمونه آماری این پژوهش بود.  در استان قزوین 111پرسنل 

جلسه  11گروه آزمایش  نفر( قرار داده شدند. 11نفر( و گروه کنترل ) 11در گروه آزمایش ) دسترس

 .ماندندو گروه کنترل نیز در لیست انتظار باقی  دقیقه ای تحت آموزش سخت رویی قرار گرفتند 30

 شغلی رضایت و پرسشنامه (1391) گلدبرگ عمومی سالمت اساس پرسشنامهها بر آوری دادهجمع

طریق تحلیل آمده از انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطالعات بدست  (1331) کروم و ویسوکی

پرسنل قبل و بعد از  عمومیهای تحقیق نشان داد میانگین سالمت  انجام پذیرفت. یافته کوواریانس

پرسنل شده است.  عمومیآموزش سخت رویی تغییر پیدا کرده است و باعث افزایش سالمت 

را افزایش داده است. بر اساس نتایج  111همچنین آموزش سخت رویی، رضایت شغلی پرسنل 

ی، مطالعه حاضر، برگزاری برنامه های آموزشی و توجیهی با هدف ارتقاء سخت رویی و رضایت شغل

ایجاد فضای سالم و ایمن به دور از فشارها و تنش ها و ارائه خدمات رفاهی، تفریحی و ورزشی جهت 

 و رضایتمندی شغلی کارکنان توصیه می گردد. عمومیارتقاء سالمت 

 سخت رویی مهارت ، رضایت شغلی، آموزشعمومیسالمت  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

یکی از عوامل موثر در بهورزی  .و اثر بخشی نیروی انسانی آن سازمان بستگی داردکارایی و اثر بخشی یک سازمان به کارایی 

 .سالمت روان در تمام عرضه های زندگی حایز اهمیت است  .نیروی شاغل رضایت شغلی می باشد

یکی دیگر از عواملی که به نظر می رسد باعث افزایش رضایت شغلی و سالمت روان افراد می شود آموزش مولفه های سخت 

رویی می باشد. سخت رویی یک سختی محض یا توانایی تحمل فشار روانی نیست، اما توانایی به فرد می دهد که روش مقابله 
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کند. برخی از افراد در برابر استرس های کوچک هم ناتوان و بیمار می شوند  با موقعیت های دشوار و حوادث فشارزا را اصالح

 و برخی در برابر استرس های شدید هم به خوبی عمل می کنند.

یافته های تحقیق نشان داد میانگین سالمت روان پرسنل قبل و بعد از آموزش سخت رویی تغییر پیددا کدرده اسدت و باعدث     

را افدزایش داده اسدت. بدر     111ه است. همچنین آموزش سخت رویی، رضایت شغلی پرسنل افزایش سالمت روان پرسنل شد

اساس نتایج مطالعه حاضر، برگزاری برنامه های آموزشی و توجیهی با هدف ارتقاء سخت رویی و رضایت شغلی، ایجداد فضدای   

رتقداء سدالمت روان و رضدایتمندی    هدت ا سالم و ایمن به دور از فشارها و تنش ها و ارائه خدمات رفاهی، تفریحی و ورزشی ج

 شغلی کارکنان توصیه می گردد.

 

 بیان مساله

پژوهش ها نشان می دهند که سخت رویی در ایجاد پیش آمادگی برای شخصیت سالم موثر است. پژوهش هدای مداخلده ای   

اند که آموزش سخت رویی نه  نیز حکایت از آن دارد که سخت رویی متاثر از تجربه و آموزش است. این پژوهش ها نشان داده

تنها نگرشها و اعمال سخت رویی را افزایش می دهد بلکه عملکرد و سدالمت روان و رضدایت شدغلی را در بزرگسداان شداغل      

افزایش می دهد. در بزرگساان شاغل، آموزش سخت رویی، رضایت کاری و همکاری سازنده آنها را بدا همکداران افدزایش داد.    

حمایدت  -ن که گروه تحت آموزش سخت رویی نتدایج بهتدری نسدبت بده گدروه آرامدش آمدوزی و دارونمدا        نکته قابل توجه ای

 اجتماعی کسب کرد.

افرادی با سخت رویی باا در مقایسه با افرادی با سخت رویی پایین، رویدادهای فشارزا را مثبت تر و قابل کنتدرل تدر ارزیدابی    

یختگی های فیزیولوژیکی که در اثدر ارزیدابی منفدی رویددادها ایجداد و باعدث       می کنند و همین امر باعث می شود تا در برانگ

بیماری می شود در افراد سخت روتر کمتر باشد. جیمسون، در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های سدخت رویدی   

 .بر استرس ادراک شده در پرستاران انجام داد

ناختی اثر معنی داری در کداهش نمدرات اسدترس درک شدده پرسدتاران      به این نتایج دست یافت که مداخله سرسختی روانش

داشته است. گاتب و همکاران ، نیز در پژوهش خود به این نتایج دست یافت کده سرسدختی روانشدناختی یکدی از ویژگیهدای      

ای زنددگی شدود.   شخصیتی قدرتمند در فرایندهای فردی است که می تواند باعث بهبود توانایی کنار آمدن با بیماری و فشاره

بنابراین افراد سرسخت از سالمت روان بااتری برخوردارند. نتایج پدژوهش کشداورز و همکداران، نیدز نشدان از اهمیدت نقدش        

 آموزش سخت رویی بر کاهش استرس و فرسودگی شغلی در محیط کار را نشان داد.

ر سدالمت روحدی و رواندی و رضدایت شدغلی      به نظر می رسد مشکل در تطابق با شرایط استرس زای محیط کار مدی تواندد بد   

کارکنان فوریت های پزشکی تاثیر بگذارد؛ لذا با توجه به اجتناب ناپذیر بودن برخی از عوامدل اسدترس زای شدغلی، شدناخت     

دقیق عوامل استرس زای محیط کار و افزایش سالمت روانی و رضایت شغلی در محیط کار جهت تعدیل مدوارد ممکدن و نیدز    

هیداتی در جهت بهبود شرایط محیط کار، برقرار نمودن بحث ارتقای بهره وری و آموزش روش های مهارت های بکارگیری تم

سخت رویی، از جمله راهکارهایی هستند که می توانند به حفظ سالمت روانی و رضایت شغلی ایدن گدروه از کارکندان کمدک     

: آموزش مهارت های سخت رویی بر افزایش سدالمت روان و  نمود. لذا محقق در این پژوهش می خواهد به این مسئله بپردازد

 استان قزوین چه تاثیری دارد؟ 111رضایت شغلی پرسنل 
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    پژوهش ضرورت و اهمیت

تمام کشورهای جهان در راستای دستیابی به سالمت، به همه گروه های اجتماع توجه دارند، ولی از میان این گروه ها، 

از اهمیت خاصی برخوردارند؛ زیرا آنان یکی از منابع انسانی جامعه را تشکیل می دهند و کارکنان بهداشتی و درمانی 

همچنین در ارتقای بهداشت جامعه و ارائه خدمات بهداشتی درمانی، می توانند نقش اساسی داشته باشند. از این رو در بیشتر 

ین امر خطیر اختصاص یافته است که هدف آن کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میدان وسیعی برای رسیدگی به ا

رضایت شغلی و تامین تندرستی کارکنان و نیروی انسانی می باشد، زیرا ضروری است که کارکنان بهداشتی و درمانی خود از 

بخشی جویباری و همکاران، برخوردار باشند تا بتوانند مروج بهداشت و سالمتی برای دیگران باشند ) سالمت روانی کافی

1939.) 

از آنجا ناشی می شود که بیشتر افراد تقریبا نیمی از ساعات بیداری خود را در  و سالمت روان اهمیت رضایت شغلی

محیط کاری می گذرانند. رضایت شغلی به عنوان احساس کلی افراد نسبت به شغلشان تاثیر مستقیمی بر سالمت روان افراد 

نی و جسمانی افراد ایفا می کند. در مقابل نارضایتی شغلی موجب کاهش روحیه دارد و نقش تعیین کننده ای در بهداشت روا

جه باید تو (.1939شفیع زاده و کامروا، کاری، عملکرد و به خطر افتادن سالمت جسمانی و روانی پرسنل اورژانس می شود )

ن از شغل خود راضی باشند از کار داشت که اثرات مترتب بر رضایت شغلی به کل جامعه کشانده می شود، هنگامی که کارکنا

خود لذت می برند و در جهت سالمت جامعه خود تالش بیشتری به عمل می آورند، زیرا کارکنان راضی، شادابی و مسرت را 

به خانه و جامعه منتقل می نمایند، بنابراین با توجه به مسئولیت های اجتماعی و مقدار پولی که در سایه وجود رضایت 

به شکل یک مجموعه ای از (. رضایت شغلی 1011، 1رولیوجامعه خواهد شد، باید از این پدیده دفاع کرد )شغلی تنصیب 

احساس ها، ماهیتی پویا دارد. فلذا مدیران نمی توانند اوضاعی را که اکنون رضایت را فراهم می آورد برپا دارند و آنگاه 

تابی که پدید می آید از میان می رود شاید هم زودتر، بنابراین نیاز سالیانی چند از آن غافل بمانند. رضایت شغلی به همان ش

رضایت شغلی به عنوان یکی از شاخصه های سنجش سالمت روانی در یک سازمان (. 1011، 1تی سایبه توجه مداوم دارد )

ارزیابی قرار داد. نگرش تلقی گردیده و به عنوان یکی از عواملی است که می توان بدان وسیله وضعیت یک سازمان را مورد 

افراد در مورد شغلشان، در نحوه زندگی شان و سالمت روانی آنها موثر بوده و تعیین کننده بخش عمده ای از مفهومی است 

 (.1010بورن و همکاران، که به آن سالمت روانی می گوییم )
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ت گرفته است؛ سازمان ها و نظر به تحقیقات مختلفی که در زمینه آموزش سخت رویی با متغیرهای متعدد صور

موسسات در حال رشد، بیش از پیش توجه خود را به ارتقاء مهارت های سخت رویی و توانمندی و خالق بارآوردن و باا 

بردن رضایت شغلی، و کاهش استرس شغلی کارکنان اورژانس به منظور بهسازی منابع انسانی و افزایش عملکرد کاری شان 

داشتن یک سیستم کارآمد مبتنی بر داشتن مین راستا و با توجه به گسترش فعالیت های درمانی، معطوف داشته اند. در ه

مهارت های سخت رویی و سازمانی پویا و توانمند جهت ارتقاء سطح علمی این کارکنان ضروری است. لذا برای رسیدن به 

، عمومیتوانمندی، خالقیت، سالمت این هدف، این ضرورت احساس می شود که باید میزان مهارت های سخت رویی، 

استرس شغلی و در نهایت رضایت شغلی این مجموعه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با استناد به یافته های آن راهکارهای 

و رضایت شغلی ارائه نمود و  عمومیازم را به منظور توانمندسازی، افزایش خالقیت و رضایتمندی و همچنین ارتقاء سالمت 

در بین کارکنان اورژانس به با برنامه ریزی مشکالت موجود احتمالی را مدیریت نمود و روزمرگی و وجود اختالات روانی را 

 حداقل رساند.

 تواند پیامدهای زیر را به دنبال داشته باشد:بطور کلی نتایج این پژوهش می

  111سخت رویی در کارکنان  مهارت هایافزایش  .1

 از طریق آموزش مهارت های سخت رویی 111کارکنان  عمومیافزایش سالمت  .1

 از طریق آموزش مهارت های سخت رویی 111افزایش رضایت شغلی کارکنان  .9

 

 پژوهش اهداف 

 استان قزوین  111پرسنل  عمومیمهارت های سخت رویی بر افزایش سالمت آموزش شناسایی تاثیر 

 استان قزوین 111مهارت های سخت رویی بر افزایش رضایت شغلی پرسنل آموزش شناسایی تاثیر 

 

  پژوهش هایفرضیه

 استان قزوین تاثیر دارد. 111پرسنل  عمومیهای سخت رویی بر افزایش سالمت آموزش مهارت

 دارد.استان قزوین تاثیر  111های سخت رویی بر افزایش رضایت شغلی پرسنل آموزش مهارت
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 تعاریف مفهومی

 سخت روی 

سهم بسزایی در شناخت انسان به عنوان موجودی مختار و سخت رویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی بسیار بارز و مهم، 

ارزشمند دارد. این ویژگی از انسان فردی کارآمد و توانا می سازد که می تواند حتی در بحرانی ترین شرایط به مقابله ای 

معقوانه و کارساز دست بزند و کماکان روان و جسم خود را حفظ نماید. در واقع یک انگیزش عامل درونی منطقی و 

سخت (. 1393، 1سرسختی روان شناختی را هدایت می کند و برای همین از ثبات و پایداری زیادی برخوردار است )کوباسا

با تبدیل شرایط بحرانی به یک تجربه بالنده، به حل  رویی نگرشی مرکب از سه زیر مولفه تعهد، کنترل و چالش است که

 (.1339، 1موفقیت آمیز تنش کمک می کند )مدی

 عمومیسالمت 

عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و  عمومیسالمت 

( سالمت روانی را به چهار دسته تقسیم کرده 1311) 9گلدبرگهمچنین  (.1931موثر و کامل شود )دیزج هریک و همکاران، 

: سالمت جسمانی دال بر عمل نرمال بدن است که سالمتی زیست شناختی را در 4. نشانه های جسمانی1است که عبارتند از: 

ها و  نظر می آورد. نشانه های سالمت جسمی در یک فرد در پوست، چشم، مو و کارکردهای خواب، فعالیت منظم روده

: هیجانی ناخوشایندی است که با اصطالحاتی مانند 1. اضطراب و بی خوابی1حرکات بدنی هماهنگ و راحت نمود می یابد. 

: طرز فکر ارتباط با کارکرد اجتماعی در اجتماع و در 6. کارکرد اجتماعی9دل نگرانی و دلشوره، وحشت و ترس بیان می شود 

: یک نوع اختالل خلقی که دو مشخصه عمده آن ناامیدی و غمگینی است و در 9افسردگی . عالئم4ارتباط با افراد دیگر است 

 آن فرد عالوه بر این دو مشخصه احساس بی کفایتی می کند.

 رضایت شغلی 

رضایت شغلی یکی از عوامل مهم موفقیت شغلی است و موجب کارایی بیشتر و احساس رضایت فرد از خویش می شود 

(، می گوید که رضایتمندی شغلی یک پدیده ای احساسی 1331ویسوکی و کروم )(. همچنین 1934)موغلی و همکاران، 

رضایت شغلی زمانی حاصل می شود که کارکنان از است که یک کارمند درباره شغل خود می تواند بدست آورد بنابراین 
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طبیعت کار خود رضایت داشته باشند از حقوق و مزایای خود راضی بوده، فرصتهای مناسبی برای ارتقاء و ترفیع داشته باشند 

 و از همکاران و سرپرستان خود راضی باشند لذا رضایت شغلی یک پدیده فردی می باشد.

 

 پژوهشروش 

  .می باشدطرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل روش پژوهش حاضر تجربی و طرح مورد استفاده در این پژوهش 

 . دیاگرام طرح پژوهشی1جدول 

 گروه  Group پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون

T2          X1              T1              E             گروه آزمایش 

T2                       - T1            C              گروه کنترل 

 جامعه آماری 

مشغول به کار هستند، بودند  1931-36استان قزوین است که در سال  111جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه پرسنل 

 .باشندنفر می 119که تعداد آنها 

 گیری و حجم نمونهنمونه، روش نمونه 

نفر از  90 در دسترسگیری طبق نمونه. در ابتدا، است در دسترسژوهش، روش نمونه گیری این پیری در روش نمونه گ

طور تصادفی در و رضایت شغلی نمره پایین تری از نقطه برش کسب کردند انتخاب، و به عمومیپرسنل که در تست سالمت 

دقیقه ای قرار  30جلسه  11رویی در طی های سختنفره تقسیم شدند و گروه آزمایش تحت آموزش مهارت 11دو گروه 

 ند.در لیست انتظار باقی ماند گواهو گروه  ندگرفت

 روش جمع آوری اطالعات

های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی کند و پس از کسب هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسئله و فرضیه

ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این جمع آوری دادهها در جهت شرایط در مورد اعتبار این ابزارها، از آن

 ها قضاوت کرد. در تحقیق حاضر اطالعات مورد نیاز در دو مرحله جمع آوری گردیده است.ها بتوان در مورد فرضیهداده

ها، مجالت و مقاات علمی معتبر، مطالب مربوط به ادبیات ای شامل کتابدر مرحله اول: با مراجعه به منابع کتابخانه

 جمع آوری شده است.  پژوهش
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در مرحله دوم: در این تحقیق اطالعات به شیوه میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. پرسشنامه 

سالمت روان ی های مربوط به سازهها و سپس پرسشاز دو بخش تشکیل شده است. ابتدا مشخصات عمومی آزمودنی پژوهش

 باشد.می و رضایت شغلی

 ها   ابزار گردآوری داده

الف( سؤاات عمومی )جمعیت شناختی(: در سؤاات عمومی سعی شده است که اطالعات کلی و جمعیت شناختی در 

 آوری شود.رابطه با پاسخ دهندگان جمع

نامه سؤال است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سؤاات پرسش 19ب( سؤاات تخصصی این بخش شامل 

 تا حد ممکن قابل فهم باشد.

 

 

 ها برای هریک از متغیرهای تحقیق: توزیع پرسش 2جدول 

های سازه

 اصلی

منبع  ابعاد

 هاگردآوری داده

های مربوط گویه منابع

 به هر مؤلفه

تعداد 

 سؤاالت

  جسمینشانه های  عمومیسالمت 

 

 

 111پرسنل 

 استان فزوین

گلدبرگ 

(1391) 

1 ،1 ،9 ،4 ،1 ،6 ،

9 

9 

، 11، 10، 3، 1 اضطراب و بی خوابی

11 ،19 ،14 

9 

نارسا کنش وری 

 اجتماعی

11 ،16 ،19 ،11 ،

13 ،10 ،11 

9 

 افسردگی

 

11 ،19 ،14 ،11 ،

16 ،19 ،11 

9 

 رضایت شغلی

 

  ماهیت کار

 

 

 

 

 

 111پرسنل 

 فزوین استان

 ویسوکی و کروم

(1331) 

1 ،1 ،9 ،4 ،1 ،6 ،

9 ،1 ،3 ،10 

10 

، 14، 19، 11، 11 سرپرستی

11 ،16 ،19 ،11 

1 

، 11، 11، 10، 13 همکاران

19 ،14 ،11 ،16 ،

19 ،11 

10 

، 91، 91، 90، 13 ترفیعات

99 

1 

، 99، 96، 91، 94 حقوق و مزایا

91 ،93 

6 
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 روش اجرا

ی اولیه، ارزیابی و سرند افراد اقدام شد. بعد از مشخص شدن پژوهش و حضور مراجعان، به انجام مصاحبه در پی اجرای

بندی، اجرای طرح، فواید حضور در جلسات درمانی و نحوه افراد گروه، در اولین جلسه فرآیند کار که شامل اهداف، زمان

در اختیار گروه قرار داده شد و در مورد  و رضایت شغلی عمومیی سالمت خروج در صورت تمایل تشریح شد و پرسشنامه

ها به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین ی پاسخگویی توضیحاتی ارائه گردید، در نهایت آزمودنینحوه

قرار گرفتند و گروه  سخت رویی تحت آموزش دقیقه ای 30جلسه  11شده و تاریخ شروع جلسات تعیین شد. گروه آزمایش 

های مذکور گرفته شد. در ضمن جهت کنترل در لیست انتظار ماندند. یک هفته پس از پایان مداخله از هر دو گروه پرسشنامه

  گذاشته شد سخت روییجلسه آموزش  9رعایت موازین اخالقی برای گروه کنترل نیز 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

 گیرد.به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام میهای آماری استفاده از روش

 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی-1

شود و اطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه ها محاسبه میها واریانس و میانگین دادهبا استفاده از این شاخص

  شود.داده میبندی شده و برروی نمودار نمایش نیز با استفاده ازآمار توصیفی طبقه

 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی-2

  .آماری کوواریانس استفاده شد ها از آزمونها و تأیید یا رد آندر این تحقیق در جهت آزمون فرضیه

 

تفکیک در پیش آزمون و پس آزمون به ی شغل یتو رضا عمومیسالمت میانگین و انحراف استاندارد   3جدول

 (n=05) هاگروه

سی مقابله با استرهاسبک  پیش آزمون پس آزمون  

SD M SD M گروه 

عمومیسالمت  آزمایش 1.441 0.991 4.136 0.633  

 کنترل 1.911 0.931 1.411 0.913

 رضایت شغلی آزمایش 9.163 0.611 4.104 0.416

 کنترل 9.113 0.436 9.113 0.436

 

پس از  یش،گروه آزما افراد "و رضایت شغلی عمومیسالمت " یانگینکه م دهدیجدول باا نشان م یفیاطالعات توص 

 .شودیمشاهده نم یقابل توجه ییراست که در گروه کنترل، تغ یدر حال یناست، و ا یافته یشمداخله، افزا
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 تحلیل نتایج   

 . ردیگیمی پژوهش مورد آزمون قرار هاهیفرضی آماری مناسب هامدلدر این بخش با استفاده از 

 110و رضایت شغلی پرسنل  عمومیرویی بر افزایش سالمت های سختفرضیه اصلی: آموزش مهارت -1

 استان قزوین تاثیر دارد.

 در ادامه فرضیه فوق با استفاده از تحلیل کواریانس مورد آزمون قرار گرفت.

 

 کوواریانس -همگنی ماتریس واریانس -

باکس بررسی  Mی تحلیل واریانس چند متغیره همگنی ماتریس کوواریانس است که از طریق ترین مفروضهاساسی

، =0.119Box s Mکوواریانس برقرار می باشد ) –شود. این آزمون نشان داد که مفروضه همگنی ماتریس واریانس می

0.169F= ،9=df1 ،414910.000=df2 ،0.111 P=.) 

 ی خطاهاانسیوارهمگنی  -

 ی خطا، از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است:  هاانسیوارجهت بررسی همگنی 

 و رضایت شغلی عمومیخالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس خطاها در سالمت  4جدول 

 داریسطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F هامؤلفه

 0.911 41 1 1.946 عمومیسالمت 

 0.114 41 1 1.311 رضایت شغلی

 

است. این نتیجه بدان معنی است  01/0ی ، بااتر از شغل یتو رضا عمومیسالمت بدست آمده در  Fداری سطح معنی

 مساوی است. باًیتقردر این متغیرها  هاگروهکه واریانس خطای 

بر  ییسخت رو یهامهارت آموزش یرتأث. خالصه آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت 0جدول

 ی زندگیشغل یتو رضا عمومیسالمت 

 اثرات
 الندای 

 ویلکز
F 

 درجه آزادی

 فرض شده 

 درجه 

 آزادی خطا

 سطح

 داریمعنی

 حجم 

 اثر

 0.193 0.000 41 1 169.419 0.111 گروه
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دار معنی 01/0دهد، با کنترل اثر پیش آزمون، شاخص اندای ویلکز در سطح چنانکه اطالعات جدول باا نشان می 

P= ،193/0 01/0، =419/169، اندای ویلکز =111/0است )

2
توان ادعا کرد که (. به عبارت دیگر می

 و رضایت شغلی تفاوت معناداری بین  عمومیحداقل در یکی از متغیرهای سالمت 

ها وجود دارد؛ بنابراین به منظور اطالع از اینکه تفاوت بین گروه ها مربوط به کدامیک از مولفه ها است، از تحلیل گروه

تک متغیری با تصحیح خطای نوع اول به شیوه بونفرونی استفاده گردید، در این شیوه برای کنترل خطای نوع اول سطح 

 در نظر گرفته شد. 011/0ها برابر با اری آزمون فرضیهدمعنی

 .باشدیمنتایج آزمون تحلیل کواریانس در جدول زیر قابل مشاهده 

ی سخت رویی بر هامهارت آموزش ریتأث. نتایج آزمون آنکوا )تحلیل کواریانس( جهت بررسی  6جدول

 و رضایت شغلی عمومیسالمت 

مجموع  متغیر وابسته منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معنی داری

اندازه 

 اثر

 0.914 0.000 110.141 99.131 1 99.131 عمومیسالمت  گروه

 0.994 0.000 119.196 14.366 1 14.366 رضایت شغلی

    0.110 46 11.301 عمومیسالمت  خطا

    0.031 46 4.961 رضایت شغلی

     10 613.014 عمومیسالمت  کل

     10 194.091 رضایت شغلی

ی گروه در سطح هایآزمودنبر اساس ارقام بدست آمده از جدول باا، با کنترل اثر پیش آزمون، اثر معنی داری عامل بین      

 "رضایت شغلی "و  "عمومی سالمت  "، نمرات دهدیمنیز نشان  4-4معنی دار است. به طوری که اطالعات جدول  01/0

فرض صفر را در سطح  توانیمی گروه آزمایش پس از مداخله، به طور معنی داری افزایش داشته است، بنابراین هایآزمودن

رضایت  "و  "عمومی سالمت  "ی سخت رویی بر هامهارتدرصد اطمینان پذیرفت که آموزش  33رد کرده و با  01/0

 عمومیدرصد از تغییرات سالمت  41.4است. اندازه اثر نیز بیانگر آن است که حدود  مؤثراستان قزوین  111پرسنل  "شغلی

 .  باشدیم" سخت روییی هامهارتآموزش  "وابسته به  هایآزمودندرصد از تغییرات رضایت شغلی  99.4و حدود  هایآزمودن
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استان  110پرسنل  عمومیهای سخت رویی بر افزایش سالمت فرضیه فرعی اول: آموزش مهارت -1

 قزوین تاثیر دارد.

 مورد آزمون قرار گرفت. واریانسدر ادامه فرضیه فوق با استفاده از تحلیل 

 

 وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل -

 را نشان می دهد. عمومیبر سالمت  ییسخت رو یهامهارت آموزشرابطه خطی بین  1نمودار

 

 بین متغیروابسته و مستقلبررسی رابطه خطی  -1نمودار 

 رابطه خطی با یکدیگر دارند. باًیتقرمتغیر وابسته و مستقل  باشدیمهمانگونه که مشخص 
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 ی خطاهاانسیوارهمگنی  -

 ی خطا، از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است:  هاانسیوارجهت بررسی همگنی 

 عمومیخالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس خطاها در سالمت  - 7جدول
 داریسطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F سبک

 0.191 41 1 1.901 عمومیسالمت 

 

است. این نتیجه بدان معنی است که واریانس خطای  01/0، بااتر از سالمت عمومیبدست آمده در  Fداری سطح معنی

 مساوی است. باًیتقر "عمومیسالمت "در  هاگروه

 .باشدیمنتایج آزمون تحلیل کواریانس در جدول زیر قابل مشاهده 

 عمومیسالمت ی سخت رویی بر هامهارت آموزش ریتأثنتایج آزمون آنکوا جهت بررسی   8جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  سطح معنی

 داری

 اندازه اثر

 0.919 0.000 111.693 91.014 1 91.014 گروه

    0.116 49 19.413 خطا

     10 613.014 کل

ی گروه در سطح هایآزمودنبر اساس ارقام بدست آمده از جدول باا، با کنترل اثر پیش آزمون، اثر معنی داری عامل بین      

سالمت  "، نمرات دهدیمنیز نشان  1(. به طوری که اطالعات جدول P  ،111.693( =49 ،1)F=01/0معنی دار است ) 01/0

فرض صفر را  توانیمی گروه آزمایش پس از مداخله، به طور معنی داری افزایش داشته است، بنابراین هایآزمودن " عمومی

پرسنل  "عمومی سالمت  "ی سخت رویی بر هامهارتدرصد اطمینان پذیرفت که آموزش  33رد کرده و با  01/0در سطح 

 هایآزمودن عمومیدرصد از تغییرات سالمت  91.9است. اندازه اثر نیز بیانگر آن است که حدود  مؤثراستان قزوین  111

 .  باشدیم "روییهای سختآموزش مهارت "ه وابسته ب

 استان قزوین 110های سخت رویی بر افزایش رضایت شغلی پرسنل فرضیه فرعی دوم: آموزش مهارت -2

 تاثیر دارد.

 مورد آزمون قرار گرفت. واریانسدر ادامه فرضیه فوق با استفاده از تحلیل 
 

 وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل -

 را نشان می دهد. یشغل یترضا و ییسخت رو یهامهارت آموزشرابطه خطی بین  1نمودار 
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 بررسی رابطه خطی بین متغیروابسته و مستقل -2نمودار 

 رابطه خطی با یکدیگر دارند. باًیتقرمتغیر وابسته و مستقل  باشدیمهمانگونه که مشخص 

 ی خطاهاانسیوارهمگنی  -

 ی خطا، از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است:  هاانسیوارجهت بررسی همگنی 

 خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس خطاها در رضایت شغلی  جدول 
 داریسطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F سبک

 0.961 41 1 0.149 رضایت شغلی

 

است. این نتیجه بدان معنی است که واریانس خطای  01/0، بااتر از ی شغل یترضابدست آمده در  Fداری سطح معنی

 مساوی است. باًیتقر "ی شغل یترضا "در  هاگروه
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 .باشدیمنتایج آزمون تحلیل کواریانس در جدول زیر قابل مشاهده 

 رضایت شغلیی سخت رویی بر هامهارت آموزش ریتأثجدول  نتایج آزمون آنکوا جهت بررسی 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  سطح معنی

 داری

 اندازه اثر

 0.990 0.000 119.161 11.911 49 11.911 گروه

    0.031 10 4.131 خطا

     43 194.091 کل

ی گروه در سطح هایآزمودنبر اساس ارقام بدست آمده از جدول باا، با کنترل اثر پیش آزمون، اثر معنی داری عامل بین      

 "، نمرات دهدیمنیز نشان  1-4که اطالعات جدول (. به طوری P  ،119.161( =49 ،1)F=01/0معنی دار است ) 01/0

فرض  توانیمی گروه آزمایش پس از مداخله، به طور معنی داری افزایش داشته است، بنابراین هایآزمودن "ی شغل یترضا

 "ی شغل یترضا "ی سخت رویی بر هامهارتدرصد اطمینان پذیرفت که آموزش  33رد کرده و با  01/0صفر را در سطح 

 هایآزمودنی شغل یترضادرصد از تغییرات  99است. اندازه اثر نیز بیانگر آن است که حدود  مؤثراستان قزوین  111پرسنل 

 .  باشدیم "روییهای سختآموزش مهارت "وابسته به 

 

 های پژوهشتفسیر یافته

 گردد.های آماری تفسیر میآوری شده از آزمونهای جمعدراین بخش نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده

 استان قزوین تاثیر دارد. 110پرسنل عمومی های سخت رویی بر افزایش سالمت فرضیه اول: آموزش مهارت

شده  111پرسنل  عمومیآموزش مهارت های سخت رویی باعث افزایش سالمت  با توجه به بررسی هایی که انجم شد

(،  تحت عنوان بررسی آموزش مولفه های سخت رویی بر 1939است. در همین راستا نتایج پژوهش کربالیی حسن خانی )

افزایش سالمت عمومی دانشجویان نشان داد که آموزش مولفه های سخت رویی باعث افزایش سالمت عمومی در افراد می 

سخت مهارت های (، نشان داد که ارتقاء هوش معنوی و تقویت 1930مکاران )شود. همچنین نتایج پژوهش اکبری زاده و ه

جنبه هایی اجتناب ناپذیر از  عمومیرویی می تواند به افزایش سالمت روان افراد کمک کند. لذا سخت رویی و سالمت 

و به ویژه سخت رویی و  زندگی سازمانی در بین کارکنان می باشند. در صورتی که سازمان بتواند در زمینه ارتقاء سالمت

ایجاد انگیزه در کارکنان تالش و فعالیت هایی انجام دهد، این امر باعث افزایش سطح رضایتمندی، بهبود کیفیت خدمات، 

همچنین نتایج پژوهش ویک و  جلوگیری از رکود و خمودگی، ابتکار، خالقیت، کاهش تنش و فشارهای روانی می گردد.

( نیز نشان 1019(، گاتب و همکاران )1019(، هربرت و همکاران )1019(، پارک و کیم )1014جیمسون )(، 1011همکاران )
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مهارت سخت رویی می تواند میزان سالمت روان را در افراد باا ببرد که این پژوهش ها همسو با نتایج پژوهش حاضر داد که 

 بودند.

ت روانی در کلیه ارگان ها به خصوص فوریت های بنابراین وجود محیط های کاری سالم و برخورداری پرسنل از سالم

پزشکی که خود وظیفه سالمت مردم را به عهده دارند، بسیار ضروری است. در صورتی که پرسنل از سخت رویی و سالمت 

ن روانی برخوردار باشند، محیط کار می تواند باعث برآوردن نیازهای آنان شده و سالمت روحی و روانی آن ها و سازمان تامی

شود. به نظر می رسد افزایش ویژگی شخصیتی سخت رویی در بین پرسنل به سالمت روانی آنها، تصمیم گیری بهتر و 

برخورد مناسب تر با ارباب رجوع کمک کند. همچنین عدم رعایت عدالت، فراهم نبودن فرصت های شکوفایی برای افراد و 

ش و سالمت روان را به خطر می اندازد. در یک فراتحلیل درباره وجود تبعیض های غیرمنطق، رضایت شغلی کارکنان را کاه

ارتباط سالمت و رضایت شغلی، ارتباطات یافت شده نشان داد که سطح رضایتمندی شغلی، عامل مهمی در اثرگذاری بر 

و همکاران،  سالمت کارکنان است و این دو مولفه رابطه تنگاتنگی با یکدیگر و متغیر سخت رویی دارند )قاسمی پیربلوطی

1939.) 

در تبیین این یافته می توان گفت که یکی از ویژگی های افراد سخت رو، چالش گری آنها می باشد لذا این ویژگی، باعث 

می شود که وقایع فشارآور، قابل کنترل و نه چندان مهم به نظر برسند. سخت رویی افراد را در برابر حوادث ناخوشایند و 

کند. افراد سخت رو هدفمند و پیشرفت گرا هستند نامالیمات و تغییرات زندگی را بخش طبیعی  غیرمنتظره مقاومتر می

زندگی می پندارند آنها نگرش حل مسئله را نسبت به زندگی بر می گزینند و از سیستم های اجتماعی موثری استفاده می 

یی های خود برای مقابله با شرایط استرس زا، افزایش کنند. استفاده از راهبردهای مقابله فعال، افزایش اعتماد شخص به توانا

سطح عزت نفس و مکانیسم های تعهد، کنترل و مبارزه طلبی به افزایش سالمت روانی منجر می شود. افراد سخت رو عموما 

ی است که به خود سرزنشی، تفکر آرزومندانه یا اجتناب به عنوان راهبردهایی برای مقابله با مشکالت تکیه نمی کنند طبیع

 افراد با این ویژگی از سالمت روان بااتری برخوردار باشند.

به نظر می رسد مشکل در تطابق با شرایط استرس زای محیط کار می تواند بر سالمت روحی و روانی کارکنان فوریتهای 

شناخت دقیق عوامل استرس پزشکی تاثیر بگذارد؛ لذا با توجه به اجتناب ناپذیر بودن برخی از عوامل استرس زای شغلی، 

زای محیط کار جهت تعدیل موارد ممکن و نیز بکارگیری تمهیداتی در جهت بهبود شرایط محیط کار، برقرار نمودن بحث 

ارتقای بهره وری و آموزش روش های مقابله با سخت رویی، از جمله راهکارهایی هستند که می توانند به حفظ سالمت روانی 

 کمک نماید.این گروه از کارکنان 
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 استان قزوین تاثیر دارد. 110های سخت رویی بر افزایش رضایت شغلی پرسنل فرضیه دوم: آموزش مهارت

 111همان طور که در فصل چهارم مشاهده شد؛ آموزش مهارت های سخت رویی باعث افزایش رضایت شغلی پرسنل 

رضایت شغلی یکی از دایل اصلی سالمت نشان داد که (، 1011شده است. در همین راستا نتایج پژوهش آیونو و همکاران )

عمومی در پرستاران می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که پرستارانی که از سالمت جسمی و روانی بااتری 

 (،1934. نتایج پژوهش کشاورز و همکاران )برخوردار بودند به همان میزان رضایت شغلی آنان نیز باا گزارش شد و برعکس

مبنی بر اثربخشی آموزش مهارت های سخت رویی بر فرسودگی شغلی کارکنان نشان داد که میانگین فرسودگی شغلی 

عوامل چهارگانه خستگی عاطفی، عملکرد شخصی، مسخ شخصیت، درگیری شغلی قبل و بعد از آموزش مولفه های سخت 

نتایج، اهمیت نقش آموزش سخت رویی بر کاهش استرس و فرسودگی شغلی در محیط کار را  .رویی تغییر پیدا کرده است

چآو و (، 1011(، ماتسکو و چریف )1011سیویتکی و سیویتکی ) (،1931همچنین نتایج پژوهش امامی ) نشان می دهند.

یی با رضایت شغلی کارکنان که بین مولفه های سخت رو ندنیز نشان داد (1934(، کشاورز و همکاران )1011همکاران )

و آموزش مهارت های سخت رویی می تواند رضایت شغلی افراد را باا ببرد. نتایج پژوهش  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 های یاد شده با نتایج پژوهش حاضر همسو بودند.

شغلی کارکنان نشان می دهد که  بنابراین با عنایت به تایید فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر آموزش سخت رویی بر رضایت

افراد سخت روی در مقایسه با افرادی که سخت رویی کمتری دارند، شرایط استرس زا را کمتر تهدید کننده و بیشتر قابل 

کنترل ارزیابی می کنند، از طرف دیگر سخت رویی به عنوان سپری در مقابل شرایط استرس زای زندگی عمل می کند. 

جانب محیط و احساس کنترل بیشتر بر اوضاع به فرد امکان می دهد با آرامش و اطمینان خاطر  احساس تهدید کمتر از

بیشتر با موقعیت های چالش انگیز مواجه شود. همچنین صفت مبارزه جویی فرد سخت روی را قادر می سازد تا حوادث 

امی این جنبه ها باعث پیشگیری و یا کوتاه ناخوشایند را فرصتی برای یادگیری نه تهدیدی برای ایمنی در نظر بگیرد و تم

شدن مدت پیامدهای منفی حوادث استرس زا می شود. در نهایت افراد سخت رویی نسبت به آنچه انجام می دهند احساس 

تعهد می کنند و خود را وقف فعالیت هایشان می کنند. این افراد اهمیت و ارزش فعالیت های خود را باور دارند و می توانند 

رای آنچه که انجام می دهند معنایی بیابند. آنان توانایی خود برای تغییر تجارب زندگی در جهتی جالب و معنی دار اطمینان ب

دارند، در نتیجه به جای گریز از مشکالت زندگی با بسیاری از جنبه های آن مانند شغل، خانواده و روابط بین فردی کامال 

می شوند فرد سخت رو در هنگام مواجهه با موقعیت های استرس زا با آزمودن راه حل  درگیر می شوند. این ویژگی ها باعث

 (.1939های مختلف به جای بالتکلیفی و سردرگمی، به حل مشکل بپردازند )کشاورز و همکاران، 
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عیت این نتایج به دست آمده در رابطه  آموزش سخت رویی با میزان رضایت شغلی و تجزیه و تحلیل آن نشان داد که وض

متغیر قبل از آموزش قابل قبول ولی تامل برانگیز است به گونه ای که غفلت از آن و اهتمام نورزیدن به توانمندسازی سرمایه 

انسانی می تواند آن را در وضعیت حاد سپس بحرانی قرار دهد که این نیز به کاهش بهره وری و رضایت شغلی در پرسنل 

مزیت کار در فوریت های پزشکی برخورداری از سرمایه های انسانی سالم و توانمند است.  اورژانس می شود. زیرا مهم ترین

بنابراین آموزش مهارت های سخت رویی باعث بهبود چالش، تعهد و مهارگری افراد در رویارویی با حوادث استرس زا می 

موزش این مهارت ها باعث کاهش استرس و شود و افراد می توانند این مهارت ها را به واسطه آموزش کسب کنند. همچنین آ

افزایش رضایت شغلی در کارکنان می شود به طوری که افراد موقعیت ها را کمتر استرس زا ارزیابی می کنند و این امر 

موجبات افزایش رضایت شغلی را فراهم می کند. باید اذعان کرد باورها و بازخوردهای فرد سخت رو می توانند برای او نقش 

ظتی داشته باشند، زیرا ویژگی استرس زایی حوادث را کاهش می دهند و در نتیجه تاثیر عامل استرس زا بر سالمت محاف

روانی را تحلیل می برد. از طریق آموزش سخت رویی می توان رضایت شغلی را افزایش داد یعنی افراد سخت رو هر چقدر 

نند این مهارت کارکنان موجب افزایش رضایت شغلی و افزایش مهارت مقابله با استرس از طریق آموزش سخت رویی کسب ک

 کارایی اثربخشی در سازمان می شود. 

 

 منابع فارسی

 

پایان  تهران. نفت ملی شرکت کارکنان شغلی عملکرد و رضایت زندگی، کیفیت رویی، سخت رابطه(.  1931امامی، زینب. )

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران.

(. بررسی رابطه بین ویژگی های 1939بخشی پور جویباری، باب اهلل؛ دوستی، یارعلی؛ محمدی راد، امیر و خسروی، احمد. )

 .1، شماره 3، دوره مجله دانش و تندرستیشخصیت و سالمت روان با رضایت شغلی. 

(. اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر سالمت 1931دیزج هریک، نادر مقدم؛ اصل فتاحی، بهرام و تقی زاده، هوشنگ. )

سال هفتم، مدیریت بهره وری، روان، رضایت شغلی و کیفیت خواب کارکنان نوبتکار و روزکار شرکت پتروشیمی تبریز. 

 .164-141، صص: 19شماره 

(. بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت از زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 1939ی. )شفیع زاده، حمید و کامروا، هد

 .13-93، سال هشتم، شماره بیست و چهارم، صص: مجله مدیریت فرهنگیاستان سمنان. 
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 سخت های مولفه آموزش (. اثربخشی1934کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی صوفی، مرتضی و بسطامی، همت اهلل. )

، 31، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالمایران.  اسالمی جمهوری المپیک ملی کمیته کارکنان شغلی فرسودگی بر رویی

 .91صص: 

(. ارتباط استرس شغلی با 1934مشتاق عشق، زهرا؛ آقایی نژاد، علی اکبر؛ پیمان، اکرم؛ امیرخانی، عارف و چهره گشا، مریم. )

، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و ماماییسالمت روان در کارکنان مرد فوریت های پزشکی اورژانس استان گلستان. 

 .91-13، صص: 1، شماره 11دوره 

(. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی 1934ضا؛ حبیبی، حجت؛ احمدی، مهرداد و حبیبی، فروزان. )موغلی، علیر

، سال فصلنامه بیمارستان. 1931شغلی در میان پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر شیراز در سال 

 .116-113، صص: 9چهاردهم، شماره 

 منابع انگلیسی

Adib Hajbaghery M, Aminoroayaei Yamini E. Nurses perception of professional support. Feyz 2010; 

14(2): 53-141. 

Breaux PJ.(2009) An Investigation of the Relationships between Emergency Medical Technician`s 

Ratings of Emergency Medical service (EMS) Director`s Transformational Leadership and job 

satisfaction in Rural EMS Environments [3354206]United States-Texas: Our Lady of the Lake 

University;  

Bourne,P.A.Morris,C. Eldemire-Shearer,D. (2010). "Retesting theories on the correlations of health 

status, life satisfaction and happiness".North American Journal of Medical Sciences,. 

Gatab, T. A., & Ghajari, A. V. (2013). 2905–Comparison of psychological hardiness with mental 

health among male & female students. European Psychiatry, 28, 1.  

Goldberg, D.. (1988), A User’s Guide to the General Health Questionnaire. Windsor: Nfer-Nelson 

Publishing Company Ltd. 

 

Jameson, P. R. (2014). The effects of a hardiness educational intervention on hardiness and 

perceived stress of junior baccalaureate nursing students. Nurse education today, 34(4), 603-607. 

Kobasa, S.C. (1979). Stressful events, personality and health: An inquiry into hardiness. Journal of 

personality and social psychology, 37, 111. 

Lee, M. S. M., Lee, M. B., Liao, S. C., & Chiang, F. T. (2009). Relationship between mental health 

and job satisfaction among employees in a medical center department of laboratory 

medicine. Journal of the Formosan Medical Association, 108(2), 146-154. 

Maddi SR, Kobasa MD.(1994) Hardiness and mental health. J pers Assess1994; 63: 265-74. 

Patterson DP, Suffoletto BP, Kupas DF, Weaver M, Hostler D.(2010) Sleep Quality and Fatigue 

among Pre hospital Providers. Pre hospital Emergency Care;14:187-93. 

. 

Rouleau, D., Fournier, P., Philibert, A., Mbengue, B., & Dumont, A. (2012). The effects of 

midwives’ job satisfaction on burnout, intention to quit and turnover: a longitudinal study in 

Senegal. Human resources for health, 10(1), 1.  

Sofianopoulos S, Williams B, Archer F, Thompson B.(2011) The exploration of physical fatigue, 

sleep and depression in paramedics: a pilot study. Journal of Emergency primary Health care 

(JEPHC).;9(1):1-33. 

 



 54-63، ص 1316 فروردین،  1، جلد 22روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

ISSN: 1394-0041 
   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

45 
 

Tsai Y. (2011). Relationship between organizational culture, leadership behavior and job 

satisfaction. BMC Health Serves Research. 2011; 11:57. 

Tabatabaei SH, Hosseinianb S, Gharanjiki B. General health, stress associated to the work and job 

satisfaction of Hormozgan Cement Factory employees in Iran. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences 2011;30(3): 1897 – 1901 

Tajvar M, khodabakhsh Nejad Arab M and V. Personnel’s job satisfaction in tehran koodakan kids 

medical center. Journal of Health Administration 2006, 9(23): 25-30. 

Wang XL, Chan CL, Shi ZB, Wang B.(2013). Mental health risks in the local workforce engaged in 

disaster relief and reconstruction. Qual Health Res ;23:207-17. 

World Health Organization (WHO).(2011) Noncommunicable diseases country profiles 2011. 

Geneva: World Health Organization. 2011; 94. 

Zare, S., Shabani, N., BABAEI, H. A., Asghari, M., Aminizadeh, R., Nazemorroaya, V., ... & 

MOHAMADI, A. (2013). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 

GENERAL HEALTH AND WORKERS’SLEEP QUALITY AND WORK INCIDENCE IN 

GOLE GOHAR MINERAL INDUSTRIES CO., SIRJAN. 


