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رابطه سازگاری اجتماعی و تاب آوری با فروپاشی شغلی زنان شاغل فرهنگی شهر
سبزوار

پژوهش حاضر با هدف رابطه سازگاری اجتماعی و تاب آوری با فروپاشی شغلی زنان شاغل فرهنگی شهر

پژوهش پژوهش یک  نظر روش  از  و  پژوهش کاربردی است؛  نظر هدف  از  پژوهش  انجام شد.  سبزوار 

همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش زنان شاغل فرهنگی شهر سبزوار است که تعداد آنها 4850 نفر

می باشد با توجه به حجم جامعه و با استفده از جدول مورگان تعداد 360 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری

و دیوید سون کانر  تابآوری  اجتماعی بل(1992)، پرسشنامه پرسشنامه  دادهها پرسشنامه سازگاری 

(1991) و پرسشنامهی استاندارد فروپاشی شغلی مسلش و جکسون (1981) بود. تجزیه و تحلیل داده ها

در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام و

برای آزمون فرضیه های فرعی از همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها بیانگر این است که سازگاری

اجتماعی و تاب آوری با فروپاشی شغلی زنان شاغل فرهنگی شهر سبزوار رابطه منفی و معناداری دارد.
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M.A. Thesis:

The Relationship between Social Adjustment and
Resilience with Job Breakdown in Cultural Employed
Women in Sabzevar
The aim of this study was to investigate the relationship between social adjustment and
resilience with job breakdown in cultural employed women in Sabzevar. The research is
applied in terms of the purpose of the research and the research method is correlation. The
statistical population of this study is women cultural workers in Sabzevar city, 4850 of
them were selected according to the volume of society and 360 people were selected by
Morgan table. Data collection tools were Bell Social Adjustment Questionnaire (1992),
Kaner and David Son Resilience Questionnaire (1991) and Maslesh and Jackson Job
Breakdown Standard Questionnaire (1981). Data analysis at the inferential level was used
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to test the main hypothesis of the research, multivariate regression analysis was used by
stepwise method and Pearson correlation was used to test the sub-hypotheses. The findings
indicate that social adjustment and resilience have a negative and significant relationship
with job breakdown in cultural employed women in Sabzevar
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