
 

 

 آنان شادکامی اساس بر معلمان شغلی فرسودگی بینیپیش 

 1مرضیه مهدی نژاد
 (.مسئول نویسنده) .ایران کرج، کرج، واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت ارشد کارشناس .1

 105-151، صفحات 1041 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 02/70/1077تاریخ پذیرش:                                                    710/70/1077تاریخ وصول: 

 چکیده

گی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبست آنان یمعلمان بر اساس شادکام یشغل یفرسودگ بینیپیشانجام این پژوهش هدف از 

 نفر از این 154بودند. حجم نمونه  1044-1041بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان شهر کرج در سال تحصیلی 

و به پرسشنامه شادکامی  ی در دسترس انتخابگیر( و به شیوه نمونه7442و اولمن ) دلیف ،نگیتاپاک معلمان بر اساس فرمول پلنت از

پاسخ دادند.  (1891همکاران )( مسالچ و MBIمسالچ ) فرسودگی شغلی و سیاهه (7447) لیآرگ( هیل و OHQآکسفورد )

ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد. یافته شدهآوریجمعهای داده

(. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار P<41/4داری وجود دارد )با فرسودگی شغلی رابطه معنی ن داد که بین شادکامینشا

 ضرورتبهها نتایج حاصل از این یافته شود. تبیین می شادکامی وسیلهبهدرصد از کل واریانس فرسودگی شغلی  %9/54کرد که 

 .تأکید کرد فرسودگی شغلی معلمان بهبوددر شادکامی و آموزش آن توجه به 

 .معلمان شادکامی، شغلی، فرسودگیکلیدواژه:  

 
 1041 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 101                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

معلمان با  ر،یاخ یها. در سالشوندیمحسوب م وپرورشآموزشعوامل سازمان  ترینمهماز  یانسان یروهایعنوان نمعلمان به

 ،یکاراضافه شیافزا ن،ییاز دستمزد پا یناش دیو قدرت خر یاجتماع گاهیدادن پادست از  ازجملهاند؛ مواجه شده یمشکالت متعدد

و  یمعلم ۀحرف ن،یجامعه؛ بنابرا یدر معرض انتقادها قرار داشتنو  یساالروانید ،یکار یاینامطلوب، فقدان مزا یکار طیشرا

 یهااز گروه یکی(. معلمان 7418، 7کارلوتو و کاماراشود )یم یمنته 1یشغل یبه فرسودگ یروان یزابا عوامل استرس ییارویرو

و  3وتور-جویرمیبشود ) لیتبد یشغل یبه سندرم فرسودگ تواندیکه م کنندیرا تجربه م یاسترس شغل زیاداحتمالبهکه  اندیشغل

ده نش تیریمد تیاز استرس مزمن در محل کار است که با موفق یکه ناش یسندرم عنوانبه یشغل یفرسودگ (. 7415 همکاران،

 (.7477و همکاران،  0بویاست )

کار  لیکه به دل شودمیاطالق ی به کارمند هیجانی ( خستگیICD-11) 5هایماریب یالمللنیب یبندطبقه شیرایو نیازدهمیدر 

که  یراداف نیدر ب یشتریب هیجانی یفرسودگ ن،یبنابرا ؛و فرسوده شده است هیجانی ازحدبیش کندمیاحساس  یخدمات انسان

شدن در  ریکه در هنگام درگ شودمیاطالق ی به کارمند نقصان تحقق شخصیشود. یدارند مشاهده م یشغل یسطوح باالتر فرسودگ

 یرسودگکه سطوح ف یافراد نیدر ب یکمتر تحقق شخصی ن،یبنابرا ؛کندیمن یستگیو شا تیاحساس موفق یکار خدمات انسان

 دماتخ رندهیبه گ یشود که هنگام ارائه خدمات انسانیاطالق می به کارمند تیشود. مسخ شخصیدارند مشاهده م یباالتر یشغل

 یباالتر یشغل یکه سطوح فرسودگ یافراد انیدر م تریقو تیمسخ شخص ن،یبنابرا ؛کندیبودن م یرشخصیو غ یتفاوتیاحساس ب

 (. 7477و همکاران،  1؛ به نقل از لین1882مسالچ و همکاران، ) شودیدارند مشاهده م

های واکنش ،احساس خستگیباشد به فرسودگی شغلی که شامل خستگی هیجانی، گسست از خویشتن و نقصان تحقق شخصی می

لی کاهش انرژی و افت عملکرد شغ عنوانبه، فرسودگی شغلی دیگرعبارتیبهشاره دارد. کارآمدی فرد او پایین بودن باورهای  منفی

تواند به فرسودگی شغلی کمک کند، شادکامی (. یکی از عواملی که می7418و همکاران،  2بوکران) است شدهتعریفدر محل کار 

انی بهار شعب) کندتواند به جلوگیری از فرسودگی شغلی کمک آن می پدیدآورندهی و عوامل کامتوجه به شاد کهطوریبهآنان است، 

 (.1385و همکاران، 

از  و قرارگرفته موردتوجهنگر اخیر در حوزه شخصیت و روانشناسی مثبت هایسالشادکامی یکی از موضوعاتی است که در 

 ها شادکامی را برایمت روان دارد. همه انسانگیری شخصیت و سالای بر شکلعمده تأثیرنیازهای روانی بشر است که  ترینمهم

 یزهایفرد چ کهاینباور به  عنوانبهشادکامی (. 1387ضمیری نژاد و همکاران، خواهند )خودشان می موردعالقهخود و برای افراد 

                                                           
1. job burnout 
2. Carlotto & Câmara 
3. Bermejo-Toro 
4. Bui 
5. 11th revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) 
6. Lin 
7. Bocéréan 
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 102                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

است.  شدهتعریف باور همراه است نیکه معموالً با ا یخاص ندیخوشا راتیتأث نیو همچن آوردبه دست  خواهدیرا که م یمهم

 دهشتعریفادراک فرد از شادکام یا ناشادکام بودن  عنوانبهاست  شدهتوصیفنیز  1شادی ذهنی عنوانبهشادکامی که  دیگرعبارتیبه

 (.7477و همکاران،  7لوکوسویکوتیاست )

یت عاطفه مثبت، احساس رضااست و که سه عنصر کلیدی شامل  شدهگرفتهیک مالک رضایت از زندگی در نظر  عنوانبهشادکامی 

تی و ارزیابی شناخ عنوانبهشادکامی یک حالت عاطفی و هیجانی است که ، دیگربارتیعبهباال و نداشتن احساسات منفی است. 

زدگی و دوری از هیجانات است که و احساسات مثبتی همچون لذت، غرور، اعتماد و هیجان شدهتوصیفاش ادراکی فرد از زندگی

توان گفت که فرسودگی بندی میدر یک جمع(. 7418، 3کاکیر و دمیرل) گیردبرمید عصبانیت، ترس، نگرانی و تنفر را در منفی مانن

ادکامی در ارتباط هایی چون شمتغیرهای متفاوتی باشد که به طور مستقیم و غیرمستقیم با سازه تأثیرتواند تحت شغلی در معلمان می

قرار داده باشد موجود  موردبررسیکامی و فرسودگی شغلی معلمان در قالب یک مطالعه منسجم است، اما پژوهشی که روابط شاد

که آیا فرسودگی شغلی معلمان بر اساس  پاسخ خواهد داد سؤالپژوهشی به این  خألنیست، لذا این پژوهش در راستای رفع این 

 بینی است؟شادکامی قابل پیش

 روش پژوهش

 1044-1041جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان شهر کرج در سال تحصیلی همبستگی بود.  -پژوهش حاضر توصیفی

نفر  84( حجم نمونه 7442همکاران )و  0نگیتاپاکاز پلنت از  n=50+8m طبق فرمولگیری در دسترس و بربودند. به روش نمونه

ها و ناقص بودن برخی احتمال افت آزمودنی کهازآنجاییاست.  بینپیشتعداد متغیرهای  دهندهنشان mشود. حرف برآورد می

نفر انتخاب  154نفر بیشتر انتخاب و حجم نمونه تعداد  14( وجود دارد تعداد دورافتادههای گمشده، پرت و های )دادهپرسشنامه

در پژوهش و رعایت  آموزانحقوق دانش تضییععدم  روانشناسی آمریکا اصول رعایت شده اخالقی بر اساس انجمن ازجملهشد. 

طر خطرناک نبوده و یا حداقل خ هاآندر پژوهش که مشارکت در تحقیق برای  کنندهشرکتبود. توضیح به افراد  هاآنحقوق انسانی 

، اختیاری بودن پژوهش در هاآناز برای آماده کردن پژوهش، کسب رضایت آگاهانه  را دارد. توضیح کامل و مفید برای معلمان

 یلوتحلتجزیهاز دیگر اصول اخالقی رعایت شده در این پژوهش بود. جهت  اختیار قرار دادن نتایج در صورت تمایل به معلمان

 ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح آمار استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسونداده

 بوده است.  70نسخه  SPSS افزارنرمها داده وتحلیلتجزیهو تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شد. ابزار 

 

 

 

                                                           
1. subjective happiness 
2. Lukoševičiūtė 
3. Çakir & Demirel 
4. Tabachnick 
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 109                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 پژوهش ابزار

خستگی  مؤلفهاست که سه  سؤال 77 شامل سیاهه این :(1891همکاران )و  2( مسالچMBI) 1مسالچ فرسودگی شغلی سیاهه

با  ؛ نقصان تحقق شخصی77و  15، 11، 14، 5 سؤاالت؛ گسست از خویشتن با 74و  11، 10، 13، 9، 3، 7، 1 سؤاالتبا  هیجانی

گیرد ای صورت میدرجه 1در طیف لیکرت  گذارینمره کند. شیوهگیری میرا اندازه 71و  18، 19، 12، 17، 8، 2، 0 سؤاالت

زیاد  خیلی نمره و 5زیاد  نمره، 0باال  متوسط نمره، 3متوسط  ه،نمر 7کم  نمره، 1کم  خیلی به گزینه هرگز صفر نمره، ترتیباینبه

است که  شدهبررسیهای داخلی پایایی سیاهه فرسودگی شغلی (. در پژوهش7419و همکاران،  3نیگوین) ردیگنمره تعلق می 1

(. 1380 و همکاران، طرقهاست ) آمدهدستبه 25/4 ، ضریب بازآزمایی(1381)جوادی و همکاران، 90/4ضرایب آلفای کرونباخ 

 0پاالرس-سیمانکاساست ) شدهگزارش 91/4همچنین در خارج کشور پایایی سیاهه با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

( و همچنین ضرایب آلفای کرونباخ 7419و همکاران،  5)موسینگ99/4آلفای کرونباخ  دیگرهای در پژوهش(. 7412و همکاران، 

(. 7418و همکاران،  1بوکراناست ) شدهگزارش 91/4و نقصان تحقق شخصی  29/4، مسخ شخصیت 91/4ی هیجانی خستگبرای 

و  2کابررااست ) آمدهدستبه 20/4 سؤاالتدر یک پژوهش برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب کل 

 است. آمدهدستبه 81/4است که ضریب  شدهبررسیفای کرونباخ در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با آل(. 7477همکاران، 

 زندگی از رضایت مؤلفه 5دارد و  سؤال 78این پرسشنامه شامل  :(2002) 8لیگآر( هیل و OHQ) 9پرسشنامه شادکامی آکسفورد

 ،11 ،17 سؤاالت با فاعلی ؛ بهزیستی73 و 71 ،74 ،15 ،11 ،14 ،0 سؤاالت با خود حرمت ؛71 و 70 ،9 ،1 ،5 ،3 ،7 ،1 سؤاالت با

پور صالح صدقکند )گیری میرا اندازه 79 و 72 ،77 سؤاالت با مثبت خلق ؛73 و 12 ،8 ،2 سؤاالت با خاطر رضایت ؛78 و 18 ،19

 5نمره، موافقم  1موافقم  کامالًباشد به این صورت که ای میدرجه 1گذاری پرسشنامه در طیف لیکرت (. نمره1389و همکاران، 

، 10، 13، 14، 1، 5، 1 سؤاالت گیرد.نمره تعلق می 1مخالفم  کامالًنمره و  7نمره، مخالفم  3نمره، کمی مخالفم  0نمره، کمی موافقم 

اس روایی مقیشوند. در داخل ایران روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و گذاری میمعکوس نمره صورتبه 78و  79، 72، 70، 77، 18

ی مجذور و خطای ریشه (IFI) یشیافزابرازش شاخص ، (CFI) یقیتطببرازش شاخص ر بررسی و مقادی با روش تحلیل عاملی

برای بررسی پایایی پرسشنامه از است و همچنین  آمدهدستبه 410/4و  877/4، 813/4به ترتیب  (RMSEA) 14میانگین تقریب

و معنادار در  97/4بازآزمون در طی دو هفته -است و روایی آزمون شدهمحاسبه 90/4آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب 

پرسشنامه شادکامی  سنجیروانهای در خارج کشور نیز ویژگی(. 1044میرزایی و همکاران، است ) آمدهدستبه 41/4سطح 

                                                           
1. Maslach Burnout Inventory (MBI) 
2. Maslach 
3. Nguyen 
4. Simancas-Pallares 
5. Mosing 
6. Bocéréan 
7. Cabrera 
8. Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) 
9. Hills & Argyle 
10. root mean square error of approximation (RMSEA) 
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 108                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(. 7477و همکاران،  1تورکمناست ) آمدهدستبه 29/4که در یک پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه   است قرارگرفته موردبررسی

 است. آمدهدستبه 97/4است که ضریب  شدهبررسیپرسشنامه با آلفای کرونباخ  پایاییدر پژوهش حاضر 

 هایافته

 های توصیفی و نرمال بودن متغیرهای پژوهششاخص .1جدول 

 کشیدگی کجی معناداری KS آماره انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 -117/1 040/4 159/4 412/1 435/9 37/19 خستگی هیجانی

 -281/1 137/4 035/4 924/4 111/0 70/11 گسست از خویشتن

 -571/1 175/4 307/4 839/4 157/1 74/19 نقصان تحقق شخصی

 -181/1 131/4 138/4 170/1 752/15 21/02 نمره کل فرسودگی شغلی

 -510/1 170/4 315/4 215/4 295/0 70/10 رضایت از زندگی

 -359/1 -400/4 178/4 471/1 194/0 44/17 حرمت خود

 -387/1 -141/4 135/4 470/1 357/3 27/9 خلق مثبت

 -385/1 349/4 114/4 174/1 552/1 57/2 بهزیستی فاعلی

 -870/1 729/4 457/4 402/4 980/1 27/5 رضایت خاطر

 -955/1 -431/4 175/4 471/1 279/13 74/09 نمره کل شادکامی

شود توزیع نمرات متغیرهای که مشاهده می گونههماندهد که ای را نشان میآزمون کلموگروف اسمیرنوف تک نمونه -1نتایج جدول 

حاکی از نرمال  آمدهدستبهکه مقادیر  شد نرمال بودن استفادهبرای بررسی  3و کشیدگی 7کجیپژوهش نرمال است. همچنین مقادیر 

های پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده توان از آزموناساس می براینبودن توزیع نمرات بود. 

غیره استفاده و رگرسیون چندمتبینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس شادکامی از ضریب همبستگی پیرسون نمود و لذا برای پیش

 آمده است.  3و  7شده است که نتایج آن در جدول 

 فرسودگی شغلیبا شادکامی نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین  .2جدول 

 1 5 0 3 7 1 متغیرهای پژوهش

      1 فرسودگی شغلی-1

     1 -551/4** رضایت از زندگی-7

    1 233/4** -114/4** حرمت خود-3

   1 221/4** 953/4** -578/4** خلق مثبت-0

  1 019/4** 358/4** 053/4** -007/4** بهزیستی فاعلی-5

 1 114/4** 123/4** 508/4** 903/4** -507/4** رضایت خاطر-1
ر در سطح ** ادا  45/4معن

                                                           
1. Türkmen 
2. skewness 
3. kurtosis 
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اداری شغلی رابطه منفی و معننتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین شادکامی و فرسودگی  -7بر اساس جدول 

سازد. لذا همبستگی معنادار وجود دارد، این امر ادامه تحلیل را ممکن می متغیرهای پژوهشبین  کهازآنجاییداری وجود دارد. معنی

  آمده است. 3بینی فرسودگی شغلی بر اساس شادکامی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است که نتایج در جدول برای پیش

 فرسودگی شغلی بر اساس شادکامینتایج ضرایب رگرسیون چندمتغیره  .3جدول 

 سطح معناداری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینمتغیرهای پیش

B خطای استاندارد ( ضریب بتا) 

 245/98 274/0 - 441/18 441/4 (Constantثابت )

 475/4 -522/7 -789/4 538/4 -311/4 رضایت از زندگی

 441/4 -510/1 -178/4 308/4 -780/7 حرمت خود

 431/4 -472/3 -137/4 950/4 -144/4 خلق مثبت

 401/4 -413/7 -152/4 213/4 -531/1 بهزیستی فاعلی

 439/4 -487/7 -727/4 402/1 -184/7 رضایت خاطر

210/78=F 2= 081/4؛R 2=549/4؛  شدهتعدیلR  213/4؛=R 

تغیر ترین مشود. قویدرصد از واریانس فرسودگی شغلی بر اساس شادکامی تبیین می 9/54از جدول فوق  آمدهدستبهبا توجه نتایج 

 شود.بینی میپیشمعلمان  توان گفت فرسودگی شغلی بر اساس ابعاد شادکامیمی بود. لذا -178/4بین حرمت خود با ضریب پیش

 گیریبحث و نتیجه

ا ب ها نشان داد که بین شادکامی. یافتهبود آنان یمعلمان بر اساس شادکام یشغل یفرسودگ بینیپیشانجام این پژوهش هدف از 

درصد از کل واریانس  %9/54داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که فرسودگی شغلی رابطه معنی

( همسویی 1385اران )همکبا نتایج تحقیقات شعبانی بهار و  آمدهدستبهاین نتیجه شود. تبیین می شادکامی وسیلهبهفرسودگی شغلی 

 سدهر های بدیع روانشناسی است که در اواخروانشناسی مثبت یکی از رشتهتوان گفت که می آمدهدستبهدارد. در تبیین این نتیجه 

شناسان و پژوهشگران گشوده است. در این نوع روانشناسی را در برابر روان ایتازهبیستم میالدی پا به عرصه وجود نهاده و افق 

ت به شناخت و ارتقای وجوه مثب هاآنهای رفتاری و ترمیم یا درمان کمبودهای روانی و کاستی مطالعهتأکید بر شناسایی و  جایبه

مفهوم شادکامی را در  ازجمله شناختیروانجدید طیف وسیعی از مفاهیم  رشتهشود. این و نقاط قوت انسان توجه و تأکید می

یک زندگی  عنوانبهرا  اشزندگیفرد کیفیت کلی  یکآندرجه و میزانی که با (. شادکامی 1383آقایوسفی و همکاران، ) گیردبرمی

بردن کیفیت زندگی و داشتن پیری موفق،  باالدر  مؤثریکی از عوامل  است. شدهتعریفد دهقضاوت قرار می مطلوب مورد کامالً

در تعریف شادکامی به سه بعد توجه (. به اساس نظریه داینر، 1383اکبری دهکردی و همکاران، علی) باشدشادکامی می احساس

(. 1389؛ به نقل از منیرپور و همکاران، 7443داینر و همکاران، ) منفیرضایت زندگی حداکثر، عاطفه مثبت و حداقل عاطفه  .شودمی

ری را تشود که خلق مثبتد افراد را نسبت به زندگی و شغل خود رضایتمند کند و همچنین باعث میتوانشادکامی می کهازآنجایی

 نند. کتری دارند، در محل کار خود فرسودگی شغلی کمتری را تجربه میداشته باشند، معلمانی که رضایت زندگی بیشتر و خلق مثبت
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ای، در خصوص تعمیم نتایج رفته به دلیل نقش احتمالی عوامل زمینهصورت گمعلمان شهر کرج پژوهش حاضر در میان  ازآنجاکه

های ها یکی از محدودیتآزمودنی ها توسطپرسشنامه تکمیل برای مکانی یکسان شرایط کنترل در . ناتوانیعمل شود اطیبااحتبایستی 

های مشابه در مورد زنان و مردان به طور همزمان و در سایر شهرها موجود در این پژوهش بود. برای رفع این محدودیت پژوهش

تر یدههای پیچکیفی و کمی(، حجم نمونه باالتر و روش) یبیترکهای های آینده از طرحدر پژوهشهای دیگر نیز اجرا شود. و فرهنگ

در  توانیمدستاوردها و پیامدهای این پژوهش را  .کنند، استفاده شودرا فراهم می گیری بهترتر و نتیجهآماری که امکان تحلیل عمیق

 ازمانیبین شادکامی و شادی سنقش پیشتوانند با تبیین های پژوهش میدو سطح نظری و عملی مطرح کرد. در سطح نظری، یافته

گشای ند راهتواکمک کنند. همچنین، نتایج پژوهش حاضر می بر فرسودگی شغلی معلمان مؤثرعوامل  در زمینه به گسترش دانش

طح شود. در سفرسودگی شغلی گیری در زمینه عوامل مؤثر بر شکل شناختیروانگسترش دانش  منظوربههای جدیدتر پژوهش

مانند  ربطذیهای ای آموزشی درمانگری در سازمانهها و مداخلهتوان در جهت تدوین برنامههای این پژوهش میعملی، از یافته

ان و مشاور فرسودگی شغلی معلمان کمک شود به بهبودشادکامی طراحی مداخالتی مانند آموزش  جهتشهر کرج  وپرورشآموزش

 اساس از نتایج این پژوهش استفاده کنند. براینتوانند تحصیلی و روانشناسان بالینی می

 منابع

 تیو شخص یمذهب یریگبا جهت یرابطه شادکام یبررس (.1383اکبری دهکردی، مهناز؛ و اسملی، الهه. )آقایوسفی، علیرضا؛ علی .

 .118-107(، 7)14، ختیشناروانمطالعات 

 ( .1381جوادی، رحم خدا؛ رسولی، محسن؛ نظری، محمدعلی؛ و حسنی، جعفر.)  بر فرسودگی شغلی معلمان: ارائه مدل  مؤثرعوامل

 .32-54(، 3)7 ،ای معلمفصلنامه توسعه حرفه. ساختاری

 کارکنان در شغلی فرسودگی با سازمانی شادی بین طهتعیین راب (.1385ه؛ و خدابنده لو، وحید. )شعبانی بهار، غالمرضا؛ شکری، مژد 

 . 85-145(، 10)0، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشینشریه علمی همدان.  استان جوانان و ورزش ادارات

 هنجارسنجی، اعتباریابی و پایاسازی مقیاس سنجش  (.1389پور، بهرام؛ طلوع دل، محمدصادق؛ و سادات، سیده اشرف. )صالح صدق

 . 155-312(، 7)10نشریه فناوری آموزش، . شادکامی در میان دانشجویان

 ( .1387ضمیری نژاد، سمیه؛ پیلتن، مریم؛ حق شناس، مرتضی؛ تبرائی، یاسر؛ و اکابری، آرش .)شادکامی دانشجویان بر  بینیپیش

 .223-291(، 5)74پزشکی سبزوار، مجله دانشگاه علوم اساس هوش معنوی. 

 آوری پرستاران. و تاب فرسودگی شغلی ارتباط شوخ طبعی با میزان(. 1380. )احمد ،علیپور ؛ ومهناز ،علی اکبری دهکردی ؛میترا ،طرقه

 .52-10(، 7)75 ،پرستاری و مامایی جامع نگر

 مقایسه سطوح مختلف نگرش مذهبی بر (. 1383)احمد.  ،برجعلی ؛ وطیبه ،محتشمی ؛الیکا ،پیمانفر؛ مهناز ی،دهکرد علی اکبری

 .782-345(، 0)8، جله سالمندی ایرانم. احساس معنا، تنهایی و شادکامی در زندگی سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی

 ( .1389منیرپور، نادر؛ عطاری، بهناز؛ و ضرغام حاجبی، مجید.) امی و پذیرش یین بخشش در سالمندان از طریق قدردانی، شادکتب

 . 173-151(، 38)14، درمانی فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان. خود با نقش میانجی توانمندی خود
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