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 گری میانجی با زناشویی زندگی کیفیت و خودمتمایسسازی علی رابطه بررسی

 کهنوج شهرستان پرورش و آموزش متأهل کارمندان در هیجانی هوش
 

 نصاد سعیدی لیال

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ّرهسگبى داًطگبُ خبًَادُ، هطبٍرُ ارضذ کبرضٌبسی داًطدَی

 

 چکیده

یر کیفیت زًذگی است ٍ ثعذ هْن در کیفیت زًذگی، ثعذ خبًَادگی است کِ در ثررسی تحت تأث ّب خبًَادُزًذگی افراد هتأّل ٍ 

کیفیت زًذگی ثبیذ در ًظر گرفتِ ضَد. ّذف از اًدبم پژٍّص حبضر آزهبیص ٍ هقبیسِ هذل راثطِ علی خَدهتوبیسسبزی ٍ 

ارزیبثی هذل . ضْرستبى کٌَْج ثَدَّش ّیدبًی در کبرهٌذاى هتأّل آهَزش ٍ پرٍرش  گری هیبًدیکیفیت زًذگی زًبضَیی ثب 

هعبدالت سبختبری اًدبم گرفت. خبهعِ آهبری ضبهل کلیِ کبرهٌذاى آهَزش ٍ پرٍرش  سبزی هذلپیطٌْبدی ثب استفبدُ از 

طجقبتی تصبدفی  طَر ثِهرد( از ایي خبهعِ  150زى،  150ًفر )300ضْرستبى کٌَْج ثَد کِ از طریق خذٍل هَرگبى تعذاد 

(، پرسطٌبهِ 2004تذٍیي پری ) MMQکیفیت زًبضَیی  ی سٌدِر پژٍّص حبضر از سِ پرسطٌبهِ، اًتخبة ضذًذ. د

استفبدُ  ّب دادُ آٍری خوعآى خْت –( ٍ پرسطٌبهِ َّش ّیدبًی ثبر1111) تذٍیي اسکَرٍى ٍ فریذلٌذر DSIتوبیسیبفتگی 

اًحراف هعیبر، حذاقل ٍ حذاکثر ًورُ هحبسجِ آهبری هیبًگیي،  ّبی ضبخصضذ. در پژٍّص حبضر، ثرای هتغیرّبی هَرد هطبلعِ 

( spssثستِ آهبری ثرای علَم اختوبعی ) افسارّبی ًرمآزهَى رٍاثط هفرٍض در الگَی پیطٌْبدی ًیس، ثب استفبدُ از  هٌظَر ثِضذ. 

دادًذ کِ در ی گردآٍری ضذُ هَرد تدسیِ ٍ تحلیل قرار گرفتٌذ. ًتبیح ًطبى ّب دادُ(، AMOS) ٍ تحلیل سبختبرّبی گطتبٍری

ٍ فرضیِ غیر هستقین راثطِ علی توبیسیبفتگی ٍ کیفیت زًبضَیی ثب  ثیي هتغیرّب هسیر هستقینکل ًوًَِ، توبهی ضرایت 

 001/0َّش ّیدبًی کِ ثب استفبدُ از رٍش ثَت استراح هبکرٍ پریچر ٍ ّیس ثررسی ضذ از لحبظ آهبری در سطح ) گری هیبًدی

 =p ٍ ثرازش قبثل قجَلی دارد. ّب دادُثرازًذگی ًطبى دادًذ کِ در کل ًوًَِ هذل ثب  ّبی بخصضثَدًذ،  دار هعٌی( هثجت 

 

 خَدهتوبیسسبزی، کیفیت زًذگی زًبضَیی، َّش ّیدبًیهای کلیدی:  واشه
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