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Abstract 

Introduction 

The well-being of employees in the field of shiftwork can be examined in a 

variety of ways. The purpose of this study was to investigate the relationship 

between neuroticism and hardiness with employee well-being, with 

mediating role of resiliency and mindfulness and moderating role of working 

hours and type of shift. Personality variables that may struggle with the 

consequences of stress, and thus provide the conditions for improving the well-

being of employees, have attracted the interest of researchers for many years. 

Recent research clearly shows that psychological hardiness is negatively related 
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to shift-work. Therefore, psychological hardiness can be one of the effective 

factors in improving the well-being of shift workers. 

Method 

The statistical population of the study consisted of all employees working in 

an industrial company in Ahvaz. The sample consisted of 206 men with an 

average age of 38 years, with at least two years experience of shiftwork, and 

an average weekly working time of 54 hours. For collecting data, Zheng et 

al.’s Employee Well-Being Scale (2015), Conner and Davidson's Resilience 

Scale (2003), Braun and Ryan's Mindfulness Scale (2003), and the DRS-15 

Psychological Hardiness (2007) were used. Structural equation modeling, 

bootstrap test, and hierarchical regression analysis in AMOS-24 and SPSS-

24 were used for data analysis. 

 

Results 

The results indicated that resiliency mediates the relationship between 

psychological hardiness with employees' well-being. However, the type of 

shiftwork and weekly working hours did not show any moderating effects in 

the relationship between psychological hardiness and well-being. 

 

Discussion 
Therefore, it can be concluded that the psychological flexibility obtained 

from resiliency can be a possible mechanism that leads to the well-being of 

employees. However, more research is needed on variables in the field of 

shiftwork. Further studies are needed on shift context variables. 
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   چکیده 

بییا ن ییش بهزیسییتی کارکنییان  و سرسیییتی بییا یرنجییورروانرابطیی   هدف پژوهش حاضر بررسییی  
. جامع  آماری بود  یکارنوبتساعات کاری و نوع    گرلی تعدو ن ش    یآگاهذهنو    یآورتاب  گریانجیم

پژوهش شامل نمون  کار یک شرکت صنعتی در شهر اهواز بود. کارکنان نوبت  یپژوهش متشکل از تمام
سال و میانگین ساعات کاری هفتگی   2حداقل    یکارنوبتسال، با تجرب     38مرد، با میانگین سنی    206
آوری کانر و پرسشنام  بهزیستی کارکنان ژنگ و همکاران، تاب هاداده یآورجمعساعت بود. جهت    54

کرا و کوستا و سرسیتی بارتون و همکاران ب  مک  یرنجوررواندیویدسون، ذهن آگاهی براون و رایان، 
معییاد ت سییایتاری، آزمییون  الگویییابیپییژوهش از رو   یهییادادهکییار گرهتیی  شیید. جهییت ت  یییل 

اسییتفاده شیید.   24ویرایش    SPSSو    AMOSاهزار آماری  استراپ و رگرسیون س س   مراتبی در نرمبوت
بهزیسییتی و بییین متریرهییای سرسیییتی رابط   یآورتابنشان داد ک     الگویابی معاد ت سایتارینتایج  

 
   حسین سماواتیان   : نویسنده مسئول 
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بییین رابطیی  و سییاعات کییار هفتگییی در  یکییارنوبتنییوع  ،. با این وجودکندیم یگریانجیمکارکنان را 
 یری پیی انعطافنتیجیی  گرهییت    تییوانیمبنییابراین    .نشان نداد  یکنندگلی تعدسرسیتی و بهزیستی اثرات  

  .شودیممکانیسمی باشد ک  منجر ب  بهزیستی کارکنان  تواندیم یآورتابحاصل از  یشنایتروان

 

 یکارنوبت، یآورتاب، یآگاهذهن، یرنجورروانبهزیستی کارکنان،   :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
  (. Keyes, 2006)   کنون بییوده اسییت عمده متفکران، از عصر باسییتان تییا   ی ها ی نگران بهزیستی یکی از  

  ی ا حرهیی  با شرایط گوناگون زندگی شیصییی، اجتمییاعی و   ی مط وب در عصر حاضر نیز سازگار 

و تنییوع و پیچیییدگی  اهییزون جامعیی   روز همچنان حائز اهمیت است و ب  مراتب با صیینعتی شییدن  

  . ط بیید ی م بیشتر مسائل بشری، سازگار شدن و رسیدن بیی  بهزیسییتی توجیی  و تییی  بیشییتری را 

  صیینعتی و یییدماتی  ی ها شییرکت و  ها سازمان شمار زیادی از اهراد جامع  کنونی، کارکنان عیوه  ب  

، مشرول  شیفتی صورت  و ب    مرسوم کاری  هستند ک  در طی روز، و در بریی مشاغل در زمان غیر 

  ی طورک  بیی   عمییومی بهزیستی  ، بر جامع  ب  عنوان اعضای بهزیستی کارکنان بنابراین  ند.  ر هست ب  کا 

هییای مییورد عیقیی   اییر بهزیستی در م یط کار بیی  عنییوان یکییی از حوزه   ی ها سال در    . اثرگ ار است 

 ,Zheng, Zhu, Zhaoمثبت، توج  زیادی را ب  یود ج ب کرده اسییت )   ی شناس روان ط   ی ح پژوهشگران  

& Zhang, 2015; Reb, Narayanan, & Chaturvedi, 2014; Reb, Narayanan, & Ho, 2015; 

Hafenbrack & Vohs, 2018 .) 

   (2001 )  Ryan & Deci    تعرییی     « بهینیی    ی شیینایت روان تجربیی  و عم کییرد  » عنوان  ب  بهزیستی را

نییان  آ   ی شنایت روان کیفیت زندگی کارکنان و وضعیت  »  صورت    بهزیستی کارکنان ب . همچنین اند کرده 

-Siegrist, Wahrendorf, Knesebeck, Jurges, & Borsch)   تعرییی  شییده اسییت   « در م یییط کییار 

Supan, 2006 .)   ( 2015)   ت ی درنها   .Zheng et al    بر اسییام مییدلPage & Vella-Brodrick (2009)  ،

تعری  جامعی از بهزیستی کارکنان ارائ  دادند؛ بر اسام این تعری ، بهزیستی کارکنییان یییک سییازه  

زندگی و بهزیسییتی کییاری اسییت. در  در  ، بهزیستی  ی شنایت روان و متشکل از بهزیستی   ی ا لف  ؤ م چند 

ی شیصییی و نیییز بهزیسییتی  کاری، عوامل غیرکاری همچون بهزیسییت  ی ها جنب  این تعری  عیوه بر 

 . اند گرهت  عنوان جزئی از بهزیستی کارکنان مدنظر قرار   یانوادگی ب 

ب  معنای داشتن نگر  مثبت نسبت ب  یود، داشتن روابط مثبت و    یشنایتروانبهزیستی  
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صمیمان  با دیگران، احسام است یل و داشتن ن ش هعال در زندگی، احسام کنترل بر م یط،  

)  دارهدف  است  مداوم  رشد  احسام  و  زندگی  مCohen & Shamai, 2010بودن  لف   ؤ (. 

بُزندگیدر  بهزیستی   دو  یود  پوشش  ،  را  و  عد  بُ؛  دهدیمعد  عد بُیانوادگی.  عد  بُشیصی 

بر   تواندیمشیصی ب  احساسات و عواط  شیصی اشاره دارد. تجربیات روزمره شیصی هرد 

ت کار  م یط  در  او  بهزیستی  و  نیز جزأسیمت  یانوادگی  مسائل  طرهی  از  بگ ارد.  جدا    ء ثیر 

ب  حساب   هر شیص  زندگی  از  ایندیآیمنشدنی  وجود  با  ب   ؛  یانوادگی  زندگی  و  کار  ک  

ثر  أبهزیستی هرد کارکن را مت  تواندیمظاهر دو حوزه مجزا از هم هستند، اما شرایط یانوادگی  

( در  ؤ م  آیرین(.  Zheng et al., 2015سازد  م لف   تعری ،  ب   ؤ این  ک   است  کاری  بهزیستی  لف  

هرسودگی شر ی در اهراد تعری   معنای عدم وجود تجارب منفی هم چون اضطراب، هشار روانی و 

   . ( Kaabomeir, Shabandi, & Hashemi Sheikh Shabani, 2016)   شده است 

ب کیی    دهند ی م سیمت روانی و جسمی کارکنان ن  تنها ب  این بستگی دارد ک  چ  کاری انجام 

(. بر این اسام عامییل مهییم  Totterdel, 2005)   کنند ی م این نیز مهم است ک  چ  زمانی از روز کار  

کییار اسییت.   ی بنیید زمان دیگری ک  باید در بررسی پیرامون بهزیستی کارکنان در نظر داشییت نییوع 

 ,Smith-Coggins)   یک عامییل برانگیزنییده اسییترم و یسییتگی   دهد ی م پژوهشی نشان    ی ها اهت  ی 

Broderick, & Marco, 2014; Winwood, Winefield, & Lushington, 2006 )    اضییطراب و

 ,Bara & Arber; 2009; Thun, Bjorvatn, Torsheim, Moen, Mageroy, & Pallesenاهسییردگی ) 

  توانیید ی م (  Burch, Tom, Zhai, Criswell, Leo, & Ogoussan, 2009و نارضایتی شر ی )   ( 2014

کییاری،  واسییط  شییرایط نوبت    بیی   توانیید ی م شب باشد. بنابراین م یط کار    ی ها نوبت کار کردن در  

 ,Bohle & Tilley , 1989; Bohle, 1997;   Wedderburn, 1995; Seo)   هشییارزا باشیید 

Matsumoto, Park, Shinkoda, & Noh, 2000; Jung & Lee, 2015; Natvik, Bjorvatn, 

Moen, Mageroy, Sivertsen, & Pallesen, 2011 )    و منجر ب  پیامدهای منفییی بییرای سیییمت و

پیامدهای منفییی   تواند ی م ب  روزکاری   ی کار شب کاری از  بهزیستی اهراد شود. همچنین ترییر برنام  

(. در بریییی  Thun et al., 2014)   همچون اضطراب و اهسردگی را در بریییی اهییراد کییاهش دهیید 

عنوان  کاری هفتگی و یا نوع نوبییت بیی   ی ها ساعت از جم    ی کار نوبت ن  ی زم متریرهای  ها پژوهش 

مورد م ایس     ی ها ب وک عنوان  ( و در بریی ب  Saksvik-Lehouillier et al., 2013)   گر ل ی تعد متریر  

(،  Storemark, Fossum, Bjorvatn, Moen, Flo, & Pallesen, 2013در رگرسیون س س  مراتبییی ) 

سیییمت کارکنییان، بییین سییاعات کییاری    ی ها شییایص . در هر دو مییورد از ل ییا   اند شده بررسی 
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 .( Saksvik-Lehouillier et al., 2013)   ه است متفاوت یا انواع نوبت، تفاوت مشاهده شد 

، و در نتیجیی   متریرهای شیصیتی ک  ممکن است با پیامدهای ناشی از هشار بیی  مبییارزه برییییزد 

عیق  پژوهشگران را ب  یود ج ییب کییرده    هاست سال   بهزیستی کارکنان را هراهم سازد   ء شرایط ارت ا 

 ;Kobasa, Maddi, & Kahn, 1982; Chan, 2003; Bartone, Valdes, & Sandvik, 2016اسییت ) 

Eschleman, Bowling, & Alarcon, 2010; Bohle, 1997  .)  مثبییت،    ی شناسیی روان مطابق با رویکییرد

  هییا آن ک  ب  واسط     قابل توجهی است   ی ها ت ی قاب  و    ها ی توانمند از    بریوردار طور بال وه  هر انسانی ب  

شرایط سیت را پشت سر بگ ارد و از این طریق ب  رشد و باروری شیصی دسییت یابیید و    تواند ی م 

و پرکییاربردترین مفییاهیم    ن ی تییر مهم یکی از    Kobasa(  1979دهد. )   ء بهزیستی و سیمت یود را ارت ا 

کیی  مییدیرانی  از این دست را با عنوان سرسیتی مطرح نمود و نتایج یکی از ت  ی اتش را مبنی بر این 

ت ییت شییرایط  ، در سطح مط وب بریوردارند،  ی ط ب مبارزه تعهد، کنترل و    ی ها ی ژگ ی و مجموع   از  ک   

، تأییدی بر این ادعییا قییرار  شوند ی م جسمی جدی در چندین سال بعد    ی ها ی مار ی ب کمتر تس یم    ، هشار 

  (. Kobasa et al., 1982) داد  

تعهیید،  عد  بُمرتبط ب  هم توصی  شده است.  عد  بُعنوان یک صفت شیصیتی با س  سرسیتی ب  

صورت ج اب و با معنا است؛ کنترل، اعت ییاد شیییص مبنییی بییر  بیانگر گرایش ب  توج  ب  زندگی ب  

بگیی ارد و چییالش کیی  رویکییرد متهورانیی  و   تییأثیر از طریق انتیاب عمل بر پیامییدها  تواند ی م ک  این 

ت مییل ناکییامی    . اهییراد بریییوردار از سرسیییتی بییا ، شود ی م جستوجوگر نسبت ب  زندگی را شامل  

 ,Wiebe)   کننیید ی م ارزیییابی    ب  عنوان وظایفی با ریسک پایین را    دکننده ی تهد با تری داشت  و وظای   

  کننیید ی م بهتییر تنظیییم    کننده یست  راهبردهای هیجانی یود را در م ابل تکالی     ها آن ( همچنین  1991

 (Sansone, Wiebe, & Morgan, 1999  .) (1998  )Nachreiner    ی ها کننییده ن یی تع در بررسی یود بییر  

  ی ها کننییده ن یی تع یکییی از جدیییدترین  بیی  عنییوان  را  سرسیییتی    ، ی کار نوبت هردی و اجتماعی ت مل  

کیی     داده است اییر ب  یوبی نشان    ی ها پژوهش   . کند ی م   معرهی در آن زمان،  کاری ت مل نوبت هردی 

-Storemark et al., 2013  Saksvikکییاری رابطیی  منفییی دارد ) سرسیتی با عییوارن ناشییی از نوبت 

Lehouillier et al., 2013; Natvik et al., 2011;  ثر بر  ؤ یکی از عوامل م   تواند ی م (. بنابراین سرسیتی

  باشد.   کاران نوبت بهزیستی   ء ارت ا 

کیی  یاهتیی  اسییت و بییر اینانداز وسیع و تعمیمچشم  ، سرسیتی نوعیترگستردهدر مفهومی  

 ,Bartone) گیی اردیمثیر أشیص یود، دیگران، کار و حتی دنیای هیزیکی را چگون  ببینیید، تیی 

2012 .)(2005)Maddi   و اقییداماتی در نظییر گرهتیی   هانگر صورت الگویی از سرسیتی را ب
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ثیر أت یآورتابو بر   کندیمبرای رشد کمک    ییهاهرصت است ک  در جهت تبدیل هشارزاها ب   

صورت سبک عمومی کارکرد، در ق مییرو شیینایتی، هیجییانی و ب   تواندیم  یآورتاب.  گ اردیم

کیی  تسیی یم مشییکیت با یی دارد ب  جییای آن  یآورتابرهتاری در نظر گرهت  شود و کسی ک   

 & ,Rice, Boykin, Jeter, Villarreal, Overby) مانییدیموابست  ب  شرایط هشارزا شود، سییالم 

Alfred, 2013.) (2012)Warner & April  توانییایی »عنوان در م یییط کییاری را بیی  یآورتییاب

یییک   یآورتاب.  کنندیمتعری     «و در پیوند با رسالت سازمانی ماندن  وربهرهبر وظیف ،    تمرکز

گیی را هییم نیسییت. در  یادهییی پدطور ذاتی در هرد وجود داشت  باشد و حالت ثابت نیست ک  ب 

(. Warner & April, 2012در اکثییر اهییراد پییرور  یابیید ) تواندیمعون هرایندی پویاست ک  

یاد گرهت  شییوند و توسییع    توانند ی م  ی آور تاب رهتارها، اهکار و اعمال زیربنای  دهد ی م نشان شواهد  

بییین رابطیی   یآورتییابنشان داده است ک   هاپژوهش.  ( McAllister & McKinnon, 2009یابند ) 

 (.Kazemi Shakandashti, 2017) کندیمعوامل روانشنایتی و مرتبط با کار را تعدیل 

بسیییاری از مکاتییب شیصیییت و روان درمییانی، اهمیییت آگییاهی و توجیی   پردازان ییی نظر

 & Brown) انییددادهیییودتنظیمی و بهزیسییتی مییورد ب یی  قییرار  یسازن یبهرا در  گرمشاهده

Ryan, 2003 این نوع توج  ک  در ضمن آن شیص از قضییاوت تجییارب بیرونییی و درونییی .)

از متوج  بییودن بیی  و آگییاه بییودن از آنچیی  در اکنییون ر    است ب  عنوان حالتی    کشدیمدست  

 (cited Brown & Ryan, 2003 ,1972) .بدون اینک  تجارب ارزیابی یا تفسیییر شییوند، دهدیم

Nyanaponika Thera  بییرای مییا و در  آنچ  واقعاًاز  یاکپارچ یرا آگاهی شفاف و  یآگاهذهن

 یآگییاهذهنک     دهدیممتعددی نشان    یهاپژوهشمتوالی ادراک ر  می دهد، نامید.    یهال ظ 

 ,Cohen-Katz, Wileyو درنتیجیی  بییا بهزیسییتی ک ییی رابطیی  دارد ) یشیینایتروانبا بهزیسییتی 

Capuano, Baker, Deitrick & Shapiro, 2005; Baer, Smith & Allen, 2004; Brown & 

Ryan, 2003) .است ک  مزایییای آن در م یییط کییار نیییز مییورد  ییهایژگ یویکی از  یآگاهذهن

 & ,Glomb, Duffy, Bono) شییده اسییت  یپرداز ییی نظرب   قرار گرهت  است و در مییورد آن 

Yang, 2011 ; Dane, 2011.)  بر پیامییدهای م یییط  یآگاهذهندر چند سال اییر ارتباط و اثر

(، عم کییرد و Reb et al., 2015کار از جم   بهزیستی کارکنییان و رهتییار شییهروندی سییازمانی )

 (، رضییایت شییر ی و هرسییودگی هیجییانیHafenbrack & Vohs, 2018انگیییز  وظیفیی  )

(Hulsheger, Feinholdt, & Nubold, 2013)، ( نتییایج رهبییریReb et al., 2014 و کیفیییت )

 (، بررسی شده است. Wolever et al., 2012ان )یواب کارکن
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گاهی ر  دهد یا رهتارهای هییرد آیارج از   هیجاناتکم ممکن است    یآگاهذهندر حا ت  

و  (Brown & Ryan, 2003) صورت گیرد، بروز یابیید درک روشنیها ک  نسبت ب  آنقبل از آن

بییا یودکارآمییدی،   یآگییاهذهنکیی  بییین  از آنجااین منجر بیی  کییاهش بهزیسییتی یواهیید شیید.  

، شایستگی، عاطف  مثبت، یودمیتییاری و یودشییکوهایی ارتبییاط مثبییت نفسعزت،  ینیبیو 

ویژه  نیییز بییا متریرهییای اییییر بیی  یآورتییاب( و Brown & Ryan, 2003یاهییت شییده اسییت )

( رابط  مسییت یم Hamill, 2003نفس و یودکارآمدی )(، عزتFredrickson, 2001) ینیبیو 

بییا یکییدیگر   یآورتییابو    یآگییاهذهنانتظار داشت ک  ترییرات    توانیمدارد، ب  ل ا  منط ی  

و   یآگییاهذهنمعییدودی رابطیی  بییین    یهییاپژوهش. در  گ ارندیمهمراه است و بر یکدیگر اثر  

(. Collins, 2009; Tomac, 2011آمییده اسییت ) دسییت ب دار یو معنیی  شییده بررسییی یآورتییاب

بین این دو در صورت وجود دیگر متریرها چگون  است، بیییوبی رابط   ک     مسئ  همچنین این  

ت  ی ییات نشییان داده اسییت کیی   در ارتباط با رابط  ذهن آگاهی و بهزیستی کارکنان، روشن نیست.  

 ;Irving, Dobkin, & Park, 2009)   کنیید را تسییهیل می   ، بهزیستی از طریق آموز    ی آگاه ذهن   ء ارت ا 

Keng, Smoski, & Robins, 2011; Sedlmeier et al., 2012 .)   و چ  در زمین  مراقبییت سیییمت و

غیر آن ب  منظور بهبود بهزیستی و توانایی اهراد برای م اب   با هشارزاها ب  کار گرهت  شده است 

(Rice et al., 2013.) 

ک  ظرهیییت رشیید دارنیید، بهتییر   ی آگاه ذهن و  ی آور تاب در کنار بررسی روابط بین عوام ی نظیر 

  شیصیییتی   را در رابط  با بهزیسییتی در نظییر گرهییت. ویژگییی   ها آن است متریرهای بازدارنده و ن ش  

  هیجانییات   کیی  یی آنجا   از  و  است  نگرانی  و  ی ر ی پ  ک ی ت ر  یشم،  اضطراب، رنده ی دربرگ  ی رنجور روان 

  ی رنجییور روان   در   بییا یی نمره    ک    هردی   د، ن باش   تأثیرگ ار   م یط   با   هرد   سازگاری   در   توانند ی م   میرب 

  و   دیگییران   بییا   ی تر   ی ضییع   انطباق   درج    و   است   غیرمنط ی   باورهای   دارای   زیاد   احتمال   ب    کند   کسب 

  و   همکییاران   کییار،   م یییط   با   و   هستند   یشنود   کمتر   یود   مشاغل   از   احتماً   ها آن .  دهد ی م   نشان   م یط 

.  ( McCrae & Costa, 1996)   داشیییت   یواهنییید   ی تر   ی ضیییع   انطبیییاق   ییییود   سرپرسیییتان 

 (1995 )Wedderburn    سرسیییتی   بییا   یییی گرا برون   و   ی رنجور روان   بین   یود،   ی ها ی بررس   از   یکی   در  

  اییین  پییژوهش  اییین  نتییایج  بیان  ضمن  وی . است  آورده  بدست ( 0/ 24 و  -0/ 24)   متوسطی   همبستگی 

  نیسییت   زیییاد   آن در   ، ی رنجور روان  و  سرسیتی  بین  همپوشی  میزان  این  ک   شود ی م  یادآور  نیز  را  نکت  

  بیشیییدن   است کام   برای   طرهی   از .  گرهت  نظر  در  یکسان سازه  یک  عنوان ب   را  اندازه  دو  این  بتوان  ک  

  ، Bohle & Tilley  ( 1989)   پییژوهش   بیی    اشییاره   با   سازه   دو   این   نبودن   یکسان   بر   مبنی   یود   استد ل   ب  



 رنجورخویی و سرسختی ... رابطه روان

 

267 

بهزیسییتی پییایین در    بییا   مییرتبط   احتمالی   ی ها ن ی ب پیش   از   یکی   اصل   در   رنجوری روان   ک    را   هرضی    این 

  آشییکار   پیامیید   یییک   عنوان بیی    ی رنجییور روان   کیی    ترتیییب   این   ب  .  کشد ی م  چالش  است ب   کاران نوبت 

بنابراین مناسب است ک  در مجموع  عوامل سییودمند در جهییت    . است   شده   مرتبط   آن   با  کاری، نوبت 

  ی رنجییور روان ، ن ش ی آگاه ذهن و   ی آور تاب ، از قبیل سرسیتی،  کار نوبت اهزایش بهزیستی کارکنان  

سییت  طور منفییی مییرتبط شییده ا بهزیسییتی بیی    ی ها شییایص بییا    هییا پژوهش نیییز کیی  در بسیییاری  

 (McLaughlin, Bowman, Bradley, & Mistlberger, 2008 .مدنظر قرار گیرد ،) 

گفت ک  روابط مجموع  متریرهییا در اییین پییژوهش، بییا در نظییر گییرهتن    توان ی م طور ییص   ب  

ی  هییا پژوهش ها، تا کنون مورد توج  پژوهشییگران دیگییر نبییوده اسییت.  ی احتمالی بین آن ها سم ی مکان 

(، بییا اییین حییال در  Rice et al., 2013)   اند پردایت  ی  آگاه ذهن ی و  آور تاب معدودی ب  بررسی رابط   

هیچ پژوهشی یاهت نشیید کیی   متفاوت ظاهر شود. همچنین    تواند ی م ی روابط و اثرات  کار نوبت ن   ی زم 

کاری بررسییی  نوبت ن   ی زم ی را در  رنجور روان و    ی شنایت روان   ی، سرسیتی آور تاب ی،  اگاه ذهن رابط   

 نشان داده شده است.   1پژوهش حاضر در شکل کرده باشد. الگوی پیشنهادی  
 

 
 

Fugre 1. Research Porposed model 
 

 روش 
 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

 نفر از کارکنییان یییک  250همبستگی بود. نمون  پژوهش را    -طرح پژوهش از نوع توصیفی

 سال  2( تشکیل دادند ک  حداقل در  8/ 8سال و ان راف معیار    38شرکت صنعتی )میانگین سن  

صورت تصییادهی همگی مرد و ب  کنندگانشرکت مشرول ب  کار بودند.   کارنوبت صورت  اییر ب 

عنوان نمون  پژوهش انتیییاب شییدند. از اییین تعییداد شرکت، ب   یهاکاریان بر حسب    یاطب  

سییال  47درصد با ی  25/ 2سال و  46تا  36درصد بین  55/ 8سال،  35تا    26درصد بین    17/ 5
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 یکارساب   نوبت   کنندگانشرکت درصد    55بوده و بیش از    متأهلدرصد    88/ 8بودند. همچنین  

 یهییانوبت درصد در  36/ 9عصر و  صبح و یهانوبت درصد در  57/ 3سال داشتند.   10بیشتر از  

 شب ثابت، مشرول ب  کار بودند.  یهانوبت صبح/عصر/شب چریشی و درصد کمی در 

 

 ابزار پژوهش 
  15-( DRS)   1گرایشییی   ی آور تییاب سرسیییتی بییا م یییام    : ی شااناخت روان سرسااختی  مقیااا   

 (Bartone, Eid, Johnsen, Laberg, Saus, & Hystad, 2007  .اندازه گرهت  شد ،)  طور  این م یییام بیی

 ,Hystad, Eidاز آن کسب شده اسییت )   در جمعیت نظامی و مدنی استفاده و نتایج یوبی   ی ا گسترده 

Laberg, Johnsen, & Bartone, 2009  م یام .)DRS-15    ویرایش شد تا بر حسییب    2006سال  در

شود و تا اصطیحاتی ک  برای ترجم  دشوار بودند، ح ف شوند    تر متعادل مثبت و منفی    ی ها تم ی آ 

 (Bartone et al., 2007  .)DRS-15   با یی دارد و اعتبار عام ی آن )بییا سیی     ی سنج روان   ی ها ی ژگ ی و

بییا تر ک ییی )سرسیییتی(  رتب  طور س س   مراتبی ت ت یک عامل عامل تعهد، کنترل و چالش( ب  

(. آلفای کرونبییا  اییین  Hystad, Eid, Laberg, Johnsen, & Bartone, 2010گنجانده شده است ) 

در اییین پییژوهش پایییایی  گییزار  شییده اسییت.    Bartone et al. 75 /0 ( 2016)   م یام در پژوهش 

و    0/ 57،  0/ 55ترتیب  بر اسام رو  آلفای کرونبا  برای تعهد، کنترل و چالش بیی   ها ام ی م  یرده 

  هییا داده م یییام از ت  یییل م یام چییالش اییین یرده آمد. با توج  ب  پایایی کم یرده دست   ب   0/ 37

 ح ف شد. 

، این م یییام را کیی  توانییایی   Davidson &Conner  ( 2003)   : ( RISC-CD)   2ی آور تاب مقیا   

اسییت کیی     ی ا ماده   25، سایتند. این م یام یک ابزار  کند ی م   ی ر ی گ اندازه سازگاری با تنش و آسیب را  

)همیشیی  درسییت(    4از صییفر )همیشیی  نادرسییت( تییا    ی ا درجیی  پنج طییی  لیکییرت  را در    ی آور تاب 

اییین م یییام در جمعیییت عییادی و   ی سنج روان  ی ها ی ژگ ی و م دماتی در مورد مطالع  . یک سنجد ی م 

روایی همگییرا و واگییرای کییاهی دارد  بیماران نشان داد ک  این ابزار همسانی درونی، پایایی بازآزمایی،  

 (Conner & Davidson, 2003 ) .  Mohammadi (2005)    اییین م یییام را بییرای اسییتفاده در ایییران

اجرا کرد و پایایی آن با سنجش همسییانی  نفر    248هنجاریابی کرده است. وی این م یام را بر روی  

 آمد. دست   ب  0/ 92آمد. درپژوهش حاضر آلفای کرونبا   دست ب   0/ 89درونی آلفای کرونبا   
 

1- Dispositional Resiliency Scale  

2- Connor-Davidson-Resilience Scale 
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  برای سنجش توجیی     Ryan  &Brown( 2003)   این م یام توسط :  ( MASS)  1ی آگاه ذهن   مقیا  

و هوشیاری نسبت ب  رویدادها و تجارب جاری زندگی طراحی و سایت  شییده اسییت. اییین م یییام  

  1  از   ی ا درج  شییش طی  لیکرت  بوده و اهراد پاسخ یود را ب  هر عبارت با استفاده از   ماده  15شامل 

  0/ 82تییا    0/ 78بین    . ضریب آلفای کرونبا  کنند ی م  ی بند درج   همیش (  ت ریبًا)  6)ت ریبًا هیچوقت( تا 

 ,Brown & Ryanروایی این م یام نیز در حیید بییا یی گییزار  شییده اسییت )   گزار  شده است؛ 

ایرانییی از اعتبییار و پایییایی آن حمایییت کییرده اسییت.  نمونیی   (. بررسییی اعتبییار اییین م یییام در  2003

 (2009 )Ghorbani, Watson, Bart, & Weathington     723نمونیی   ضریب آلفای کرونبییا  را در یییک  

 آمد. دست ب   0/ 83پژوهش حاضر آلفای کرونبا     . در اند کرده گزار    0/ 81نفری از دانشجویان  

   ، اسییتیراج ی ا مییاده   60از پرسشیینام  نئییو هییرم    ی رنجییور روان عامل  .  خویی رنجور روان مقیا   

   ی ا مییاده   60اییین عامییل در هییرم   ی ر ی گ انییدازه . بییرای ه اسییت گرهت  شد  کار ب  و در این پژوهش  شده 

  کییامًی)   1از   ی ا درجیی  پنج بییر روی طییی  لیکییرت  ها پاسییخ گرهت  شده اسییت.  نظر  در  ماده  12 ، نئو 

روی  بییر    ی ا مطالع  در     McCrae & Costa( 2004)   . شوند ی م   ی گ ار نمره مواه م(    کامًی)   5تا    ( میالفم 

  گییزار  کردنیید. در ایییران  0/ 86را ب  رو  آلفییای کرونبییا   ی رنجور روان پایایی عامل    ، نفر   1492

 (2005  )Amanolahi fard & Mehrabizadeh    انیید کرده گییزار     0/ 80ی را  رنجور روان پایایی عامل  .

ک  همبسییتگی    ماده   2بعد از ح ف    ی رنجور روان آلفای کرونبا  برای    ، م دار ضریب در این پژوهش 

 . آمد  دست   ب   0/ 68درونی ضعیفی نشان دادند،  

  ی هییا ماده   بیی    . ردنیید ک   ی طراح   Zheng et al.   ( 2015)   را   ام ی م    ن ی ا   :بهزیستی کارکنان مقیا   

  پاسییخ ( مییواه م  امًیکیی )  7 تییا ( امًی میالفم ک )  1 از  ی ا درج  هفت  ی رت یک ل    ی ط  یک  در  ام ی م   ن ی ا 

، بهزیستی و بهزیستی کاری اسییت  ی شنایت روان این م یام شامل س  مؤلف  بهزیستی . شود ی م  داده 

سایتار عام ی این پرسشیینام  را     .Kaabomeir et al( 2016) .  شود ی م   ل کی تش   ماده   6  از   مؤلف    هر و  

بررسی کردند. نتایج ت  یل عام ی تأییدی نشان داد کیی  سییایتار سیی  عییام ی از بییراز   در ایران  

، بهزیسییتی  ی کرونبییا  را بییرای بهزیسییتی در زنییدگی ها همچنین آلفا بریوردار است. آن مناسبی  

گییزار  کردنیید.    0/ 91و    0/ 74،  0/ 90،  0/ 86ترتیب  و کل م یام بیی    ی شنایت روان کاری، بهزیستی 

، بهزیستی کییاری، بهزیسییتی  بهزیستی در زندگی م یام  یرده   برای  کرونبا   آلفای در این پژوهش  

 . آمد   دست   ب  0/ 94و    0/ 81، 0/ 89،  0/ 90ترتیب  و بهزیستی ک ی ب    ی شنایت روان 
 

1- Mindfulness Scale 
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جهییت بررسییی  معاد ت سییایتاری   الگویابی در این پژوهش از  ها داده جهت تجزی  و ت  یل 

جهییت   ی مراتب س س   جهت بررسی اثرات غیرمست یم و ت  یل رگرسیون   استراپ بوت مدل، رو   

 استفاده شد.  ، AMOS-24و   SPSS-24  ی اهزارها نرم بررسی اثرات تعدی ی با کمک 

 

 هایافته
، میانگین، ان راف معیار و ماتریس ضرایب همبستگی بین متریرهای پژوهش را 1جدول  

 .دهدیمنشان 
 

Table 1. Mean, standard deviation and correlation coefficients between the 

research variables 
Variables Mean S.D 3 4 5 6 7 8 
Hardiness 18.37 3.99       
Neuroticism 17.00 3.80 -0.28      
Resilience 85.53 14.54 0.39 -0.54     
Mindfulness 42.42 8.80 0.44 -0.48 0.52    

Employee 
well-being  

Life well-being 29.69 7.03 0.36 -0.27 0.30 0.27   
Workplace well-being 31.07 7.12 0.35 -0.22 0.27 0.24 0.64  
Psychological well-being 31.95 5.70 0.39 -0.20 0.26 0.28 0.74 0.73 

 

بییین همیی  متریرهییای   یهمبسییتگگزار  شییده اسییت م ییدار    1طور ک  در جدول  همان

 .آمددست  دار بیمعن 0/ 01در سطح  پژوهش

معاد ت سایتاری مورد اسییتفاده قییرار   الگویابیمنظور ارزیابی الگوی پیشنهادی، رو   ب   

برازنییدگی جهییت تعیییین   یهاشییایصگرهت. برازندگی الگوی پیشنهادی بر اسام ترکیبی از  

برازنییدگی   یهاشییایص. م ییادیر اکثییر  ا، بررسییی شییدهدادهکفایت براز  الگوی پیشنهادی با  

برازنییدگی الگییوی   یهاشییایصبییود.    هادادهبراز  قابل قبول الگوی پیشنهادی با  دهنده  نشان

 گزار  شده است. 2شده در جدول اولی  و اصیح
 

Table 2. Model fit indices 
Affordable 

comparative Affordable Adaptive Absolute 
Model  

AGFI PCFI RMSE X2/df CFI NFI GFI P df X2 

0.96 0.38 0.02 3.9 0.99 0.98 0.99 0.001 21 81.90 Basic model 
0.97 0.48 0.009 3.9 0.99 0.99 0.98 0.001 21 81.90 Modified model  

 

شییده پییس از حیی ف مسیییرهای الگییوی پیشیینهادی و الگییوی اصیح  2ل  طبق نتایج جییدو
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براز  مط وبی بریییوردار   یهاشایصآگاهی ب  بهزیستی از  رنجوری و ذهندار روانیغیرمعن

و گویای این آمد  دست ب  0/ 90 همگی بیش از NFI و CFI  ،GFI، AGFIم دار شایص است.

، بییرآورد ضییرایب 3در جییدول  .پژوهش حاضییر دارد یهادادهاست ک  مدل تناسب مط وبی با 

 ها ارائ  شده است.داری آنیمسیر و سطح معن
 

Table3. Path coefficients and significance level 

Model paths  
Path 

coefficients 
Standard 

 error 
Significance 

level 
Standard Path 

coefficients 
Neuroticism to mindfuclness -0.69 0.10 0.01 -0.40 
Neuroticism to resilience  -1.34 0.24 0.01 -0.36 
Neuroticism to well-being -0.08 0.12 0.49 -0.04 
Hardiness to resilience  0.67 0.24 0.01 0.17 
Hardiness to mindfulness 0.61 0.11 0.01 0.33 
Hardiness to well-being 0.57 0.12 0.01 0.35 
Resilience to well-being 0.07 0.03 0.04 0.16 
Mindfulness to well-being 0.04 0.07 0.58 0.04 
Mindfulness to resilience 0.62 0.14 0.02 0.29 

 
بیی     ی آگییاه ذهن و    ی رنجییور روان متریرهییای    ک  ضییرایب مسیییر   کند ی م مشیص    3نتایج جدول  

در    ی آور تییاب شد. همچنین ضریب مسیر   دار ی رمعن ی غ  ها آن بهزیستی با وجود همبستگی متوسط بین 

(. بیی   0/ 05کمتییر از    ی دار ی معنیی اسییت )  دار ی معنیی رابط  بین متریرهای شیصیتی و بهزیستی کارکنان 

را در رابط  بین سرسیتی و بهزیستی کارکنان بررسییی   ی آور تاب ن ش میانجی متریر  توان ی م عبارتی 

   مدل نهایی ب  همراه برآورد ضرایب مسیر نمایش داده شده است.   2نمود. در شکل 
 

 
 

Fugre 2. Path coefficients in the final model 

 

 ، ازسرسیییتی و بهزیسییتی، در رابط  بین  یآورتاب  متریر  گریانجیمب  منظور بررسی ن ش  

 مربوط بیی  اثییرات مسییت یم و  یهااهت یاستفاده شد.    AMOS-24اهزار  استراپ در نرمآزمون بوت
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 گزار  شده است. 4ها در جدول داری تفاوت آنیغیرمست یم و معن

 
Table 4. Total and indirect effects  

Path Effects 
Standard 

estimate 

Significance 

level 
Lower 

bound 
Upper 

bound 

Unstandard 

estimate 

Significan

ce level 

Hardiness-wel-

being by 

resilience 

Total 0.41 0.001 0.27 0.54 0.67 0.001 

direct 0.37 0.001 0.22 0.50 0.60 0.001 

indirect 0.05 0.03 0.03 0.10 0.07 0.04 

 
 را رابط  بین سرسیتی و بهزیسییتی یآورتاب، شودیممشاهده  4ک  در جدول   طورهمان

  .(>0p/ 04ه است )کرد  یگریانجیم

و ساعات کاری در رابط  بین   یکارنوبت نوع    یکنندگ لیتعددر ادام  جهت بررسی ن ش  

حاصییل از   یهااهتیی یاسییتفاده شیید.    یمراتبیی   س س ، از رگرسیون  بهزیستی کارکنانسرسیتی و  

 گزار  شده است. 5در جدول   هادادهت  یل 
 

Table 5. Results of hierarchical regression analysis 
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n
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le
v

el
 

The first 

stage 

Psychological hardiness 

W
el

l-
b
ei

n
g
 

0.41 0.33 6.50 0.001 
0.17 21.19 0.001 

Type of shiftwork 0.02 1.82 0.36 0.71 

The second 

stage 

Psychological hardiness 0.43 1.46 1.53 0.12 

0.001 0.01 0.94 
Type of shiftwork 

0.04 10.2

4 

0.13 0.89 

Psychological hardiness  ×  

Type of shiftwork 

-0.03 -0.07 0.60 0.95 

          

The first 

stage 

Psychological hardiness 

W
el

l-
b
ei

n
g
 0.42 6.49 0.33 0.001 

0.42 21.12 0.001 
Working hours 0.01 0.10 0.15 0.91 

The second 

stage 

Psychological hardiness 0.51 0.84 3.11 0.39 

0.001 0.02 0.87 
Working hours 0.06 0.17 0.87 0.86 

Psychological hardiness × 

working hours 

-0.10 -0.15 0.05 0.89 

 

نیییز و  یکییارنوبت ضریب رگرسیون تعامل نوع ، شودیممشاهده   5ک  در جدول    طورهمان

نوع   یگرلیتعدبنابراین ن ش    .نشد  داریمعنضریب رگرسیون تعامل ساعات کاری و سرسیتی  

 و ساعات کاری ب  ل ا  آماری تأیید نشد.  یکارنوبت 
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 گیریبحث و نتیجه
کار نشان داده است کیی  سرسیییتی بهزیستی کارکنان نوبت شده در زمین   انجام  یهاپژوهش

-Saksvikاسییت )  هییانوبت پایییدار بهزیسییتی و سیییمت، در انییواع    نسییبتاً  یهانیبشیپیکی از  

Lehouillier et al., 2013; Natvik et al., 2011)ایجاد  یهان یزمکاری یکی از ک  نوبت . از آنجا

هشار است و اهراد با سرسیتی با  نیز در برابر شرایط سیت هشارزا م اومت بیشتری دارند در 

قدرتمنییدی بییرای بهزیسییتی کارکنییان   نیبیی شیپطور منط ی هرن شیید سرسیییتی  اول ب وه    

(، Natvik et al., 2011پژوهش حاضر نیز هماهنگ با نتییایج پیشییین ) یهااهت یکار باشد. نوبت 

گونییاگونی وجییود دارد کیی  باعیی    یهییاتنشکاری    یهات یموقع. در  کندیمیید  أابط  را تاین ر

. بست  ب  میزان درگیر شدن هعییال شودیمسازگاران  یا ناسازگاران  در اهراد    یهاپاسخهرایوانی  

. شییودیمسطح بهزیستی هییرد  ءمنجر ب  ارت ا  یاهت  و  شیاهزابا مسائل، احسام تس ط بر م یط  

 د.نعمل کن هاتنشدر برابر    کنندهم اهظت عنوان عامل  ب  دنتوانیمچنین ابعادی از سرسیتی  

یکی دیگر از متریرهای مورد ب   در رابط  با   ی رنجور روان طور ک  در م دم  گفت  شد همان 

کیی  اییین دو متریییر دو قطییب یییک  ل  همپوشی آن با سرسیتی و این أ بهزیستی کارکنان بوده و مس 

در این پژوهش رابط  بین سرسیتی و    . پیوستار هستند یا ییر، مورد توج  پژوهشگران بوده است 

 ,Wedderburnپیشین است )   ی ها پژوهش ک  هماهنگ با    آمد   دست   متوسط پایین ب   ی رنجور روان 

بیشییتر بییوده و بیی     ها ت ی هعال (. هر چ  ی ق از ثبات بیشتری بریوردار باشد درگیری هرد در  1995

  . اما این ارتباط ب  آن اندازه زیاد نیست کیی  صییرهًارود ی م احسام کنترل بر وضعیت با تر   تبع آن 

ت، م اومییت اهییراد را در برابییر هییر موقعیییت  پایین و ی ق با ثبا   ی ر ی پ  ک ی ت ر بتوان نتیج  گرهت  

م ییدار،   بهزیسییتی در بییا ترین  ی ها شییایص بییا  ی رنجور روان عیوه رابط  . ب  برد ی م دشواری با   

  تییوان ی م . بنییابراین آمیید  دسییت   دار منفی ب ی طور معن ، پایین و ب  برای شایص بهزیستی در زندگی 

  ء ، اهییراد را بییرای ارت ییا ی رنجور روان منفی همچون    ی ها ی ژگ ی و نتیج  گرهت سرسیتی، نسبت ب   

 . کند ی م بهزیستی بیشتر مساعدت  

منجییر بیی  بهزیسییتی کارکنییان   یاواسط   یهاسمیمکانبا توج  ب  هدف اص ی این پژوهش،  

مثبت اهمیییت زیییادی دارد و   یشناسرواندر    یآورتابکار نیز مورد بررسی قرار گرهت.  نوبت 

همبستگی نشان داد   یهااهت یعیوه  در این پژوهش تا حد متوسطی با سرسیتی همبست  شد. ب 
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و مثبییت بییا یکییدیگر ارتبییاط   داریمعنیی بهزیستی کارکنان ب  طییور    یهاشایصو    یآورتابک   

مانییدن در برابییر  آورتییابکاری،  یهاطیم ک  در  کنندیماشاره  .Glomb et al (2011) دارند.

و هشارزاهای کاری، برای کارکرد شر ی بهین  حیاتی است. همچنین در اییین پییژوهش   هاچالش

، یآورتییابکرد. بنییابر مفهییوم ک ییی    یگریانجیمبهزیستی را    وبین سرسیتی    رابط   یآورتاب

و معنا در زنییدگی هسییتند و در   یمندجهت دارای    یشنایترواناهراد بریوردار از این وضعیت  

معنییا و هییرد نگرشییی با  کیی   . زمییانیدهنییدیماقدامات مؤثری انجییام    زیبرانگچالشبرابر شرایط  

ک  رویکردی منفعییل را دشوار ب  جای آن  یهات یموقعهدهمند ب  سوی زندگی دارد و در برابر  

تی  و متعهیید شییدن بیی  را در پیش گیرد زمین  برای    ریپ انعطافبرگزیند، نگرشی پ یرنده و  

 ,Schultz) شییودیم، بیشتر هییراهم زیبرانگچالش یهاهرصت اهداف گوناگون و درگیر شدن با 

Ryan, Niemiec, Legate, & Williams, 2015 نتیجیی  گرهییت وضییعیت  تییوانیم(. بنییابراین

بهزیستی   یهاشایصبین سرسیتی و  رابط   وکار پویا،  عنوان یک سازب   تواندیمبا     یآورتاب

 . کندیمنیز آن را تأیید   هااهت یرا تسهیل کند، وضعیتی ک   

  یآگییاهذهننشییان داد کیی   هااهتیی ی، Tomac (2011) و  Collins(2009) مطییابق بییا نتییایج

 دارند. ب  چییالش کشیییدن باورهییا و دسییتیابی   یداریمعنمثبت و  با یکدیگر رابط     یآورتابو  

اهییراد . (Warner & April, 2012اسییت ) یآورتییابب  معنا در هییر شییرایطی،  زمیی  پییرور  

یستی بیشتری را تجربیی  بهز کنندیمبا رویکردی باز و بدون واکنش با اتفاقات بریورد   ک یزمان

. یییک تببییین نشیید  داریمعنیی و بهزیسییتی    یآگییاهذهنرابطیی   با این حال در مورد    یواهند کرد؛

 دار شییدن یبییا ، مییانع از معنیی  یپوشیی هماین باشد ک  ترکیییب متریرهییایی بییا   تواندیماحتمالی  

ن ییش م ییوری   یآگییاهذهن  یسازمفهومبریی روابط شده است. حا ت توج  غیرواکنشی در  

را   یآورتییابدارد و نگرشی غیرقضاوتی ب  مسائل و پ یر  و تس ط بر ریدادها وج  عمییده  

دلی ییی بییرای غیرمعنییادر شییدن ضییریب مسیییر   توانییدیم. این وجیی  اشییتراکات  دهدیمتشکیل  

پایییدار   یییک وضییعیت نسییبتاً  ک نیابیش از    یآگاهذهنب  بهزیستی باشد. همچنین    یآگاهذهن

ک  ، از آنجایآورتابجنب  شنایتی    ک یدرحالترییر کند    ترعیسر  تواندیمی است ک   باشد، حالت

پ یرنده در طول زمان است، نیرومندتر است. در مجموع منط ییی   یهادگاهیدو    هانگر شامل  

داری یدر معن ییهاتفاوتدر سنجش م طعی، منجر ب    تواندیمک  این وضعیت    رسدیمب  نظر  
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 شود.روابط  

، بییا وجییود دارد یرنجورروانآگاهی و در پیشین  پژوهشی شواهد مبنی بر رابط  مثبت ذهن

 این حال نتایج پژوهش حاضر حییاکی از رابطیی  منفییی اییین دو متریییر اسییت کیی  هماهنییگ بییا 

رابطیی   یآگییاهذهن ت یدرنهابود.  Alinasab, Shahgholian, & Naghi Farahani( 2017) یاهت 

  نکییرد. اییین یاهتیی  بییا نتییایج یگریانجییی مبهزیسییتی را  یهاشییایصبییا  یرنجییورروانبییین 

(2015) Wenzel, Christina, Sarah, & Thomas   هنگییام بییروز مشییکیت، . ناهماهنگ اسییت

و   کندیماست، توج  را از ل ظ  حاضر من رف    یرنجورروان  یهامشیص نگرانی ک  یکی از  

(. بنابراین نگرانی همراه بییا کییاهش Wenzel et al., 2015) شودیمشیص کمتر  یریپ انعطاف

 . شودیمتوج  ب  ل ظ  حال 

رابطیی  ، در  یکارنوبت ساعات کاری و نوع    یکنندگ لیتعدهرن پژوهشگران پیرامون ن ش  

 یکییارنوبت این باشد ک  نییوع  تواندیمبین سرسیتی و بهزیستی تأیید نشد. یک تبیین احتمالی 

شیصیتی و رهتاری از جم   سرسیتی و نوع ریییتم سیییرکادین، در   یهایژگ یواگرچ  با بریی  

(، امییا در مییورد Natvik et al., 2011)  گیی اردیمثیر أتیی  یکییارنوبت تعامل اسییت و بییر نتییایج 

و متریرهییای   کنییدیمپ یری و احسام کنترل، در شرایط گوناگون بروز پیییدا  سرسیتی، چالش

 . با این وجود بنییابر احتیییاط باییید گ اردینمچندانی بر پیامدها    یکنندگ لیتعدکاری تأثیر  ن   یزم

کییاری، هیییت کییار در زمینیی  نوبت های جایگزین نیز توج  شییود. بییرای مثییال ادراک ماب  تبیین

اضاهی بین سرسیتی و متریرهای مییرتبط بییا بهزیسییتی باشیید. بنییابر   کنندهلیتعدعامل    تواندیم

شییرایط کییاری شییان را  کاراننوبت   .Boglid et al(cited in Skowronski, 2014 ,2001) نتایج

، با ایتیار کمتر و مستعد تعارن بیشتر ادراک ترکنوایت ینسبت ب  روزکاران ب  شکل وظای   

اضاهی یا چندگان  در ترکیب بییا نییوع   گرلیتعدعنوان متریر  . در نتیج  اگر ماهیت کار ب کنندیم

و ساعات کاری هفتگی در نظر گرهت  شود احتمال دارد نتایج متفاوتی بدست آییید.   یکارنوبت 

نیییز متریرهییای توانمندکننییده مثییل   یکییاربت نو نتیج  گرهت در یک زمینیی     توانیمدر مجموع  

ثیر أاین قاب یت را دارند ک  هارغ از نوع نوبت بر بهزیستی شیصی و کاری کارکنان ت  یآورتاب

 بگ ارند.

از هم تفکیک شوند ب    توانندیمتا چ  حد    یآورتابثیرات سرسیتی و  أدر این مورد ک  ت
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گونییاگون یکییی نبییوده و همییواره   یهییاپژوهشک  ابزارها در  نتیج  گرهت، چرا  توانیمسیتی  

 در اییین زمینیی   یریگ جیی ینت. بنییابراین اندنشییدهپیشین در ت  یییق وارد  یهاپژوهشهمزمان در  

 ییهات یم ییدودباید با احتیاط صورت گیرد. همچنین م طعی بودن پژوهش حاضر نیز یکی از  

 یآگییاهذهنکیی  حالییت  ژهیوبیی . دهییدیمثیر قییرار أت ت تیی   یااندازهرا تا    یریگ ج ینتاست ک   

  یآورتییابدر طول زمان و از یک وضعیت هیجانی بیی  وضییعیت دیگییر، در اهییراد بییا   تواندیم

 هییردی نیییز یکییی  یهییاتفاوتابعاد شیصیت و دیگر  ترییر کند. عدم بررسی    پایین، تا حدودی

شیصیییتی دیگییر   یهییایژگ یو  شییودیماز کمبودهای پژوهش حاضر ب  شمار می رود. پیشنهاد  

شده، در نظر گرهتیی  یبررسآینده در کنار مجموع  متریرهای   یهاپژوهشگرایی در  ویژه برون ب

 شود.

 یآگییاهذهنمداییتی ترکیبی مبتنی بر    توانیمآمده از پژوهش  دست  ب  یهااهت یبر اسام  

داد. بیی  اییین  ءکار را تییا حیید ممکیین ارت ییاطراحی نمود تا بهزیستی کارکنان نوبت   یآورتابو  

کننده ت ول بینش یود و بهبود تنظیییم هیجییانی عنوان تسهیل، ب یآگاهذهنترتیب ک  تمرینات  

نیست برنام  آموزشییی گنجانیید و   یهاگاماجزای ک یدی هستند، در    یآورتابک  در پرور   

از قبیییل پییرور  هدهمنییدی، معنایییابی در شییرایط  یآورتییابدیگر  یهالف ؤ مدر طی آموز  

کییاهش م اومییت اهییراد در جهت  یآگاهذهن یهانیتمر، از مسئ  دشوار و ت ویت نگر  حل 

 یریپ انعطافو مسائل، با تمرکز بر اهزایش   هایدشواردر برابر ایجاد دیدگاه متفاوت نسبت ب   

یکییی از مییوارد مناسییب بییرای  توانییدیم یچندوجه، بهره برد. همچنین مداییت یشنایتروان

کاری باشد ک  این پییژوهش بییا هییدف قییرار دادن بررسییی دو پوشش دادن مسائل متعدد نوبت 

، راه را بییرای طراحییی یآگییاهذهنو  یآورتییاب، یشیینایتروانمکانیسییم پییرور  وضییعیت 

 یکییارنوبت اهییرادی بییرای    شییودیمپیشیینهاد      است. همچنین،مداییت اثربیش هراهم سایت

ب شوند ک  از سرسیتی با یی بریوردار هستند. روحی  باثبییات و م ییاوم چنییین اهییرادی انتیا

چریشییی باشیید   یهانوبت جسمی و روانی ناشی از    یهاتنشعنوان سپری در برابر  ب   تواندیم

. بنابراین یکی از پیشنهادات کییاربردی بیی  مییدیران صیینایع کندیمک  هشار زیادی ب  اهراد وارد  

 را در  هاآنشیصیتی    یهایژگ یو  یکارنوبت باشد ک  موقع ب  کار گماردن اهراد ب   این    تواندیم

 نظر گیرند.
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 و قدردانی تشکر

کننده در این پژوهش قدردانی در آیر از همکاری بیش پژوهش شرکت و کارکنان شرکت 

 گردد.  می

 

 تضاد منافع

 .گون  تعارن مناهع توسط نویسندگان بیان نشده است هیچ
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