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 مقدمه 

که انساان بایاد انارعق نی نای راود را       شدندشناسان متوجه  ویکم، گروهی از روان در قرن بیست

هااق   یکی از موضوناتی که در دهه ،بنابراین(. Myers, 2000) اش کند هاق مثبت تجربه صرف جنبه

گراسات   مثبات شناسای   روان ،اسات را باه راود ج اب کارد       نظران از صاحب اریر توجه بسیارق

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000 .)کند  هاق فرد تأکید می ها و داشته این دیدگا  بر توانمندق

 ةکاردن اساتعدادهاق نتفتا    شناسی باید ارتیاق سطح زندگی فرد و بالفعل و معتید است هدف روان

 شاود  ایجاد میذهن انسان  در پرسشن هاق مخت ف، هموار  ای افراد در محیط ةبا مشاهد. وق باشد

ولی افراد  ،پذیرق راصی برروردارند زا از انعطاف که چرا برری افراد در بررورد با نوامل استرس

جدیادق باه ناا      ةپاسا  ایان پرساش باه سااز     . دارناد   زا مشکل دیگر در میاب ه با نوامل استرس

سی باید ارتیاق ساطح زنادگی فارد و    شنا این دیدگا  معتید است هدف روان. گردد آورق برمی تاب

جدید در ن او  وابساته باه سا مت      یامروز  نیز دیدگاه. وق باشد ةکردن استعدادهاق نتفت بالفعل

گیارق و گساترش اسات کاه هادف آن       در حال شاکل  راصطور  شناسی به طور انم و در روان به

در راساتاق  . نارتی اسات شا  و توضیح و تبیین ماهیت بتزیستی روان ،بتزیستی و س متی برتمرکز 

نییاد  دارناد بتزیساتی روانای شاامل      ( 7991) همکااران  گ داسمیت ومفتومی،  ةتعریف این ساز

شد  با پیامدهاق نم کردق اسات   هاق معین و ترسیم هاق فرد از میزان هماهنگی بین هدف دریافت

پایادار در تاوالی    آیاد و باه رضاایت درونای و نسابتا       دست می هاق مستمر به یند ارزیابیاکه در فر

شانارتی کیفیات    بتزیساتی روانای، جازو روان    (.Goldsmith et al., 1997) شاود  زندگی منتتی مای 

  رفتارهاق هیجانی، نم کردهاق روانای و ابعااد سا مت روانای تعریاف      ةدر حیط و زندگی است

ان در شا  اینکه چطور افراد در زنادگی  ةقضاوت شنارتی دربار اولبخش  دارد،بخش دو و شود  می

با این حاال، یکای از ناوام ی    . هاق روشایند است ، سطح تجربهدو حال پیشرفت هستند و بخش 

تارین   آورق یکی از متام  تاب. است آورق متغیرق به نا  تاب ،که بتزیستی تحت تأثیر آن قرار دارد

رق آو تااب . شاود  رود که بانث سازگارق مؤثر با نوامال رطار مای    هاق انسان به شمار می توانایی

کودکانی که در شرایط نااگوار قاادر بودناد زناد       ةشناسان تحولی در مطالع بار توسط روان نخستین
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آورق را باه   تااب  ةهاق گذشته، افراد متعاددق سااز   در سال. (Garmezy, 1993) بررسی شد ،بمانند

آورق شارصای   معتید است تاب( 0272) از این رو کاریرمک ،اند هاق مخت ف تعریف کرد  صورت

(. Karaimak, 2010) زا یا تنگدستی اسات  وقایع آسیب مانندشرایط ناگوارق  دراز سازگارق روب 

رو، از دیگار    از ایان . آورق سبب ارتیاق تصورات رودکارآمدق رواهند شد بتزیستی ذهنی و تاب

باه ایان شارع تعریاف      رودکارآمدق .، رودکارآمدق استدارندنوام ی که با این دو متغیر ارتباط 

و نتاای  مطمئنای از    ،آمیاز  طاور موفییات   باه  دادن تک یاف  توانایی براق انجاا   باور فرد از :شود می

رودکارآمدق انتیاد و باور درونی است که یک نفر تواناایی و  . آورد می دست تکالیف به دادن انجا 

ا یاک  توقعات و انتظارات و قدرت میاب ه با کردن یک وظیفه و اجرا دادن قدرت الز  را براق انجا 

تاوان گفات رودکارآمادق     مای  ،در واقع. (7831میرکمالی، ) طور موفق دارد موقعیت نابتنجار را به

هاق راص است و الگوهاق فکرق، رفتارق و  او در موقعیت ةتوانایی میاب  بارةمعناق باور فرد در به

ن است که آیاا  ای ةکنند دهد و تعیین انسانی تحت تأثیر قرار می ةهیجانی را در سطوع مخت ف تجرب

 کند می ت ش چه میدارآن  دادن فرد براق انجا  ،و اگر شروع شد ،رفتارق شروع رواهد شد یا ریر

شاد،   بیانآنچه  ربنا ب .(Bandura, 2006) استیامت نشان رواهد داد چیدرو در رویارویی با مشکل 

باا رودکارآمادق   هاا   آن ةبتزیستی ذهنی و رابطا  درآورق  هدف تبیین نیش تاب پژوهش حاضر با

 .بیان کردراهبردق  هاییتا با بررسی روابط بین این متغیرها، بتوان پیشنتاد ه استگرفتانجا  

 پژوهش ةمباني نظری و پیشین

آورق را توانایی باراق بتباود در شارایط نااگوار و   باه بار        تاب( 0229) مک آلیستر و مک کنیون

و ماساتن   گارمزق(. McAllister & McKinnon, 2009)اند  افراد، توصیف کرد مشک ت در زندگی 

تتدیدکنناد  تعریاف   آمیز با شرایط  آورق را فرایند، توانایی یا پیامد سازگارق موفییت تاب( 7997)

 ,Waller) آورق، سازگارق مثبت در واکانش باه شارایط نااگوار اسات      اند، به بیان دیگر، تاب کرد 

 -آورق تواناایی فارد در برقارارق تعاادل زیساتی      معتیدند تااب ( 0228) کانر و دیویدسون(. 2001

آورق همچناین بازگشات باه     تاب .(Connor & Davidson, 2003) روانی در شرایط رطرناک است

اسات و از ایان رو، ساازگارق    ( در شرایط تتدیدکنند )تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح باالتر 
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هاا یاا شارایط     فیاط پایادارق در برابار آسایب    آورق،  البته تااب . کند موفق در زندگی را فراهم می

تتدیدکنند  نبود  و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط تتدیدکنند  نیست، ب که شارکت فعاال و   

آورق به فرایند پویاق  توان گفت تاب در واقع، می .شود سازندة فرد در محیط رود نیز محسوب می

 ,Lathar & Cicchett, 2000; Masten)شاود   مای  هااق ت ا  و نااگوار اطا ق     انطباق مثبت با تجربه

وجاود دارد، اکثار محییاان معتیدناد افاراد       آورق بارة تااب متنونی در هاق با اینکه تعریف(. 2001

اناد از هاوش بااالتر،     برری از این نوامل مشاترک نباارت  . اند آور در نوامل مشابتی مشترک تاب

نفس باالتر، رودمختارق باالتر، همدلی، تعتد باه   دبهنفس و انتما تر، نزت جویی پایین استی ل، تاز 

آور توانایی تطابق  افراد تاب .هاق حل مسئ ه روب و روابط روب با همساالن کار، جدیت، متارت

دهد، برقرارکاردن ارتبااط آزاداناه و دیاد مثبات       میسریع با شرایط جدید، ادراک واضح آنچه رخ 

پذیر قادرند ناکامی را تحمل کرد ، اضاطراب   با افراد آسیب ها در میایسه آن. نسبت به رود را دارند

همچناین، تحیییاات نشاان    (. (Issacson, 2002را مدیریت کنند و در موقع نیاز تیاضاق کمک کنند 

اند و توانایی میاب ه با شارایط   آور رفتارهاق رودشکنانه ندارد، از نظر ناطفی آرا  دهد افراد تاب می

 .(Letzring & Fander, 2005) دارند ناگوار و ناروشایند را

ها یا فراینادهاق ویاژ  نظیار فراینادهاق      شنارتی را از نظر مؤلفه برری محییان، بتزیستی روان

هااق   ، نظریاه (7931) 7از دیادگا  دینار  (. (Roothman et al., 2003کنناد   ساازق مای   مفتاو  ناطفی 

پااایین -ا نساابت بااه اثاارات باااالهاا تواننااد باار پایااة تأکیااد آن شاانارتی بتزیسااتی ذهناای ماای روان

بار بتزیساتی ذهنای از یکادیگر     ( صفات درونی و فرایندها)باال  -پایین یا اثرات( موقعیتی/بیرونی)

پایین، بتزیستی ذهنای دساتاورد    -هاق باال در نظریه (.(Harris & Lighetsey, 2005شوند  متمایز می

رساد، زیارا در    گر، فرد شاد به نظار مای  به بیان دی. هاق روشایند و ناروشایند است مجمونة لحظه

  .کند هاق روشایند بیشترق را تجربه می هاق ناروشایند، لحظه میایسه با لحظه

هااق   اق است که بدان وسای ه متاارت   کند رودکارآمدق، توان سازند  مطرع می( 7991) بندورا

                                                           
1. Diener    
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دهای   ثربخش سامانا طور بهشنارتی، اجتمانی، ناطفی و رفتارق انسان براق تحیق اهداف مخت ف 

هااق مناسابی باراق     کنناد   بینی ها و دستاوردهاق قب ی افراد پیش به نظر وق دانش، متارت. شود می

هاا بار    دادن آن هااق راود در انجاا     ب که بااور انساان درباارة تواناایی     ،نم کرد آیند  افراد نیستند

، ناام ی متام و   شاد   رودکارآمادق درک (. Bandura, 1997) چگونگی نم کرد رویش مؤثر است

داناد   بندورا، رودکارآمدق را اساس نمل انسان می. اساسی براق موفییت در نم کرد است  متارتی

بخاش هساتند و باراق     انادیش و رودساامان   رودکارآماد، مبتکار، عرف   هااق   و انتیاد دارد انساان 

 . (Gregorj, 2002) وجودآوردن پیامدهاق مط وب، نیروق تأثیرگذارق بر انمالشان  را دارند به

هااق تتدیدکنناد     توان گفت رودکارآمدق بر میزان استرس و فشار روانی ناشی از موقعیت می

هااق فشاارزا، ساطح روانای راود را کااهش        افراد با رودکارآمدق بااال در موقعیات  . گذارد اثر می

کنناد   ه میدهند ولی افراد داراق رودکارآمدق پایین، در کنترل تتدیدها، اضطراب باالیی را تجرب می

درک هااق محیطای را پررطار و تتدیادزا      دهد و بسیارق از جنبه کارآمدق رود را گسترش میناو 

افارادق کاه بااور دارناد     . استرس و فشار روانی فارد شاود  تواند موجب  میمسئ ه که این  کنند می

ن راود را   کنناد  را باه ذها    هاق بالیو  را کنترل کنند، نوامال آشافته   توانند تتدیدها و پافشارق می

 (.7831نبدالتی، )شوند  ها آشفته نمی وسی ة آن دهند و در نتیجه به نمی

رودکارآمادق بار    ،رودکارآمادق  ةدر حیطا  گرفتاه  انجاا   هااق متعادد   پژوهشبراساس نتای  

، تاأثیر رودکارآمادق بار    (7991) بر این اساس، ساکس(. Lin, 2006)مؤثر است پیامدهاق رفتارق 

، تأثیر رودکارآمدق بار نم کارد   (7993) هش، و استاجکوویک و لوتانسهاق شغ ی و پژو گرایش

ها، افراد با نیایاد رودکارآمادق بااال، تا ش      هاق این پژوهش براساس یافته. شغ ی  را نشان دادند

هاایی کاه نیایاد رودکارآمادق      بیشتر و میاومت بیشترق نشان داد  و فعالیت بتترق نسبت باه آن 

از دیدگا  پژوهشاگران،  (. Stajkovic & Luthans, 1998; Saks, 1995)دهند  یتر دارند، انجا  م پایین

نفس پایین، تفکر بدبینانه نسبت به راود و تواناایی نم کارد     نزت احساس رودکارآمدق پایین، با

شاان   هاا فراتار از تواناایی    افراد با رودکارآمدق پایین، از هر کنشی که به باور آن. رود ارتباط دارد

از سوق دیگر، احساس رودکارآمدق نیرومناد، نم کارد و بتزیساتی فارد را     . کنند یز میباشد، پره

 (.Locke & Latham, 1990; Bandura, 1997)دهد  بتبود می
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اق فعاالنااه،  رودکارآماادق باااال، بااا راهبردهاااق میاب ااه داد  اسااتهااا نشااان  پااژوهشنتااای  

 ,Bandura & Pastorelli)دارد بینای ارتبااط    حمایت اجتمانی، حل مسائ ه و راوش  جوق و جست

1999, p.258; Glass et al., 1990 .)اند رودکارآمادق   هاق آزمایشگاهی نیز نشان داد  نتای  پژوهش

اق ساازگارانه، مانناد میاب اة     زا، بیشتر با راهبردهااق میاب اه   هاق استرس شدة باال، در موقعیت ادراک

 (.Endler et al., 1993; Endler et al., 2001) ارمد مدار، ارتباط دارد تا با میاب ة هیجان تک یف

 رودکارآمادق بااال در نم کارد راود     باا نشان دادند افراد ( 0220) در پژوهشی لنز و همکاران

شوند و افراد با رودکارآمدق پایین، بیشاتر باه افساردگی مبات       اضطراب میکمتر دچار استرس و 

و ( 7998)گار  بوساکی و همکااران    (. Lenz, 2002)تارق دارناد    شوند و بتزیستی روانی پایین می

هاق راود دریافتناد بارر ف افاراد باا رودکارآمادق کام، افاراد باا           در پژوهش( 7990) الیویرق

مثل )و رفتارهاق پررطر ( مثل چاقی)آور  رودکارآمدق باال احتمال بیشترق دارد که رفتارهاق زیان

 ,Grembowski, 1993, pp.89-104; O'Leary)  را کنترل کنند( مصرف مواد و مصرف درانیات سوو

1992, pp.229-245 .) بیاان کارد  اسات رودکارآمادق     ( 7993) نتای  پژوهش پروسیا و همکااران

اق متمی در رابطه باا چگاونگی    طور مستییم با نم کرد ارتباط دارد و رودکارآمدق نیش واسطه به

-Prussia & Manz, 1998, pp.523)ناد  ک ادار  و رهبرق رفتارهاق فردق و نحوة نم کارد ایفاا مای   

در پژوهشی تأثیر برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة رودکارآمدق را بر ( 7892) پیمان و رستگار(. 538

تنش شغ ی  ةنشان داد میانگین نمر ها تحییق آن نتای . بررسی کردند مدیریت تنش شغ ی پرستاران

گرو  آزمایش و شااهد ارات ف معناادارق     آموزشی در دو ةو رودکارآمدق نمومی، قبل از مدار 

طاورق کاه باین متاار تانش       آموزشی، ارت ف معنادارق حاصل شد باه  ةمدار  نداشت، اما بعد از

رودکارآمدق همبستگی قوق وجود داشت و با افزایش رودکارآمدق، مدیریت تنش بتتار  شغ ی و 

و رودکارآمادق مدرساان،    نشاان داد باین روحیاه   ( 7831)نتای  پژوهش میرکمالی و حسینی . بود

داشتن سایر متغیرهاق تأثیرگاذار،   همبستگی مثبت وجود دارد و افراد رودکارآمد با فرض ثابت نگه

در پژوهشای رابطاة   ( 7892) هاشمی بتادرق و(. 0223میرکمالی و حسینی، )روحیة باالترق دارند 

هاا   نتای  تحییق آن .ررسی کردندشنارتی را در دانشجویان ب روان بتزیستی   آورق با امیدوارق و تاب
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شنارتی رابطة مثبت و معناادار وجاود دارد و    آورق با بتزیستی روان نشان داد بین امیدوارق و تاب

براسااس  . بینای کنناد   شنارتی دانشجویان را پیش بین قادرند تغییرات بتزیستی روان متغیرهاق پیش

ساامانی و همکااران   . بتزیستی روانی باالیی دارندآورق باال،  امیدوارق و تاب ها، افرادق با این یافته

منادق از زنادگی    آورق، س مت روانی و رضاایت  در پژوهشی با ننوان بررسی رابطة تاب( 7831)

دریافتند که با کاهش مشک ت هیجانی یا افزایش ساطح سا مت روانای، رضاایتمندق از زنادگی      

 (. Samani & Sahraghard, 2007, pp.290-295)یابد  افزایش می

 های پژوهش فرضیه

 :شود ها به شرع زیر بیان می برمبناق پیشینة پژوهش، فرضیه

 .آورق افراد بر بتزیستی ذهنی آنان تأثیرگذار است تاب .7

 .کارکنان با بتزیستی ذهنی آنان همبستگی چندگانه دارد آورق تاب .0

 .آورق افراد با رودکارآمدق آنان رابطه دارد تاب .8

 .کارکنان با رودکارآمدق آنان همبستگی چندگانه دارد آورق تاب .1

 .رودکارآمدق افراد با بتزیستی ذهنی آنان رابطه دارد. 1

 پژوهش شناسي روش

 ةجامعا . همبستگی است -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردق و از نظر روش پژوهش توصیفی

اناد کاه باا     نفار تشاکیل داد    711باه تعاداد    «سالمندان کتریزک ةمددیاران ران»آمارق پژوهش را 

نفار   702گیرق تصادفی سااد ، حجام نموناه     گیرق کوکران و روش نمونه فرمول نمونه کارگیرق به

ن ساالمندان کتریازک و کساب مجاوز از مسائوال      ةپژوهشگر باه رانا   ةتعیین شد و پس از مراجع

 .ة کامل به دست محیق رسیدپرسشنام 702و  توزیع شد ها محتر ، پرسشنامه

 . هایی به شرع زیر بود ها در این پژوهش پرسشنامه با بخش ر گردآورق داد ابزا

 آورق کاانر و دیویدساون   آورق مییااس تااب   گیرق تاب براق انداز : آورق تاب ةپرسشنام( الف

آورق تح یال ناام ی اکتشاافی و روش     منظاور اساتخراا ابعااد تااب     باه . کار گرفته شد به (0228)
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داشته یاا در دو   8/2 که بار نام ی کمتر از هایی پرسشتح یل نام ی،  در. شد اجرا هاق اص ی مؤلفه

باودن تعاداد نموناه باراق تح یال       مناساب . از تح یل رارا شادند  ند،نامل، بار نام ی باالیی داشت

معنادارق صافر و ضاریب    و بارت ت با( 30/2معادل )اولکین  -کفایت کایزر و میرآزمون ، با نام ی

و  پرسشانامه، شایب نماودار اساکرق    م ک استخراا نوامل . تأیید شد  110/7231دو برابر با  ری

آورق پان    باراق تااب   براساس نتای . شدارزش ویژ  بود که با روش چررش واریماکس سنجش 

 . گذارق شدند پژوهش نا  ةها براساس پیشین نامل با بارهاق نام ی معنادار استخراا شد و نامل

استحکا  شخصی، نامل سو  انتماد باه  / ت، نامل دو  شایستگینامل اول معنوی ،بدین ترتیب

نامال   رواباط ایمان و  / تحمل نواطف منفی، نامل چتار  پذیرش مثبت نواطاف /  رایز شخصی

، 12/2، 30/2ترتیاب معاادل    تا پنجم به ضریب پایایی نامل اول ،همچنین. گذارق شد پنجم متار نا 

 39/2کرونباخ ایان پرسشانامه در پاژوهش حاضار      قاضریب آلف. دست آمدبه 11/2و  11/2، 10/2

 .دست آمد به

  است سارته شد( 7930) و همکاران 7شرر این پرسشنامه توسط :پرسشنامة رودکارآمدق( ب

دیگر مربوط به تجارب  گویة 1و  ،آن مربوط به رودکارآمدق نمومی گویة 71که  گویه دارد 08و 

پاژوهش حاضار    در(. 7831نجفای و فوالدچنا ،   )اجتمانی است هاق  رودکارآمدق در موقعیت

. این پرسشنامه نیاز بررسای و تأییاد شاد     ةروایی محتوا و ساز. شد کار گرفته به اق گویه71مییاس 

پس از حاذف   .کار گرفته شد بهافزار لیزرل  منظور بررسی روایی ساز  تح یل نام ی تأییدق و نر  به

 ،χ2/df=11/7براساااس نتااای ، . ی شاادبرازناادگی بررساا هاااق  رطاهاااق کوواریااانس، شااار  

211/2=RMSEA، 92/2=NFI ،98/2=NNFI 98/2 و=IFI دهااد کااه باارازش مناسااب را نشااان ماای .

 11/2منظور بررسی قاب یت انتماد پرسشنامه نیز ضریب آلفاق کرونباخ محاسبه شاد کاه معاادل     به

 .کند که پایایی ابزار را تأیید می آمد دست به

گویه است که سه مؤلفة ناطفة مثبات و   78این پرسشنامه شامل : ذهنیپرسشنامة بتزیستی ( ا

                                                           
1. Sherer 
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مثبت، از افراد رواسته شاد   ةدر مییاس ناطف. شود می منفی و رضایت از زندگی توسط آن سنجید 

 و العاد  شاد، آرا  و آسود ، راضای  روب، فوق ةبشاش، داراق روحی شار گیرق از شش  با بتر 

مشخ   (همیشه) 1تا ( وقت هیچ) 7اق از  درجه پن ق یک مییاس رو را بر وضعیت رود، سرزند 

آنیدر  شار ِشش روق  روز گذشته بر 82منفی افراد وضعیت رود را در  ةدر مییاس ناطف. کنند

چیاز بارایم    قرار، ناامید، هماه  تواند مرا سر حال بیاورد، نصبی، ناآرا  و بی چیز نمی  مگینم که هیچ

( همیشاه ) 1تاا  ( وقات  هایچ ) 7اق از  درجه بر روق مییاس پن  رزشا سخت و پرزحمت بود، و بی

روایای  . قسامتی ارزیاابی شاد    رضایت زندگی نیز توسط یک پرسشنامه با طیاف د  . مشخ  کنند

منظور بررسی روایای سااز  تح یال ناام ی      به. محتوا و ساز  این پرسشنامه نیز بررسی و تأیید شد

هااق   کوواریاانس، شاار    پس از حذف رطاهااق . ل اجرا شدافزار لیزر نر کارگیرق  تأییدق با به

 ،χ2/df، 23/2=RMSEA، 91/2=NFI ،91/2=NNFI=18/0براسااس نتاای ،   . برازندگی بررسای شاد   

91/2=IFI ،97/2= RFI  92/2و=GFI منظاور بررسای قاب یات     به. دهد که برازش مناسب را نشان می

ه در پژوهش حاضر ضرایب آلفاق کرونباخ براق ک محاسبه شد آلفاق کرونباخ انتماد پرسشنامه نیز

دسات   به 11/2و ضریب آلفاق کل پرسشنامه نیز  11/2منفی  ةو ناطف 32/2مثبت  ةهاق ناطف مییاس

 .دهندة پایایی مناسب ابزار تحییق است که نشان آمد

 های پژوهش يافته

 هااق  هررسای فرضای  قبل از ب. شد هاق پژوهش بررسی  هاق تحییق حاضر در چارچوب فرضیه یافته

آورق باا   اسمیرنوف براق متغیار تااب   آزمون کولموگروف .اص ی، نتای  توصیفی پژوهش بیان شد

و ساطح معناادارق    991/2 ، متغیار رودکارآمادق باا میادار    193/2و سطح معنادارق  111/2 میدار

ها از توزیع نشان داد متغیر 182/2و سطح معنادارق  119/2 و متغیر بتزیستی ذهنی با میدار ،018/2

باا ارزش   نموناه  تاک  منظور بررسی وضعیت متغیرهاق پژوهش، آزمون تی به. کنند پیروق مینرمال 

 12)نناوان میاناه    باه  8است، نادد   1 تا 7که نمرات حاص ه بین  از آنجا. شد کار گرفته به 8آزمون 

آورق باا   تااب سطح  داد،  نتای  نشان. شد کار گرفته بهجتت تعیین وضعیت متغیرها ( ها درصد نمر 

 رودکارآمدق با میدار تای سطح . نامناسب است صفر و سطح معنادارق -123/71برابر با  میدار تی
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 و سطح معنادارق 371/70 بتزیستی ذهنی نیز با میدار تی و  صفر، و سطح معنادارق 373/1برابر با 

 .اند طور معنادارق باالتر از حد متوسط به صفر
 

 

 نمونة متغیرهای پژوهش تک تی  نتایج آزمون. 1 جدول

 ها تفاوت میانگین سطح معناداری درجة آزادی مقدار تی میانگین متغیرهای پژوهش

 -18788/2 222/2 779 -123/71 8131/0 سازمانی آورق تاب

 79123/2 222/2 779 373/1 7917/8 رودکارآمدق

 10181/2 222/2 779 371/70 1011/8 بتزیستی ذهنی

کاار گرفتاه    باه  یابی معادالت سارتارق آورق بر بتزیستی ذهنی، مدل سی تأثیر تابمنظور برر به

براساااس الگویااابی معااادالت سااارتارق و پااس از حااذف رطاهاااق کوواریااانس، بررساای  . شااد

 0جادول  ) ها برروردار است هاق برازندگی نشان دادند مدل از برازش نسبتا  روبی با داد  شار 

 .گذارد میبر بتزیستی ذهنی تأثیر  γ=18/2آورق با  تاب ،بر این اساس(. 7و شکل
 

 آوری و بهزیستی ذهنی های برازش مدل تاب شاخص. 2 جدول

 χ2/df AGFI GFI RMSEA NFI NNFI IFI RFI شاخص برازندگی

 9/2< 2-7 9/2< 9/2< 23/2< 9/2< 9/2< 7-1 دامنه پذیرش

 90/2 93/2 91/2 91/2 211/2 91/2 92/2 17/7 شد  میدار محاسبه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 (در حالت ضرایب معناداری)آوری و بهزیستی ذهنی  دالت ساختاری تابمدل معا. 1شکل 
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از آنجاا کاه معناادارق در    . تی بررسای شاد   ةبررسی معناداربودن روابط بین متغیرها آمار براق

 قارار داشاته باشاد،     ±91/7 در باازة ، اگر میزان میادیر حاص ه است  بررسی شد  21/2 سطح رطاق

که در  است 11/8ذهنی  آورق و بتزیستی شد  میان تاب محاسبه آمارة تیمیدار . ستارابطه معنادار 

 .است شد  بیان 8 در جدول تیسایر میادیر . است معنادار 21/2سطح 
 

 آوری و بهزیستی ذهنی در مدل ساختاری تاب شده محاسبهمقادیر تی . 3 جدول

 بهزیستی ذهنی مسیرها  آوری تاب مسیرها

 88/8* ناطفة مثبت  38/9* (معنویت) 7نامل

 (یاستحکا  شخص /شایستگی) 0نامل
 97/8* ناطفة منفی  28/9*

 (منفی( تحمل نواطف/ انتماد به  رایزشخصی) 8نامل 
*02/9    

    00/1* (روابط ایمن/ پذیرش مثبت نواطف) 1نامل 

 (متار) 1نامل 
*31/1    

 P<50/5 ق در سطحدارامعن* 

باا  . اجرا شدگا   به آورق بر بتزیستی ذهنی رگرسیون گا  تر تأثیر ابعاد تاب منظور بررسی دقیق به

تغییرات درصد از  09روابط ایمن، / پذیرش مثبت نواطف میدار ضریب تعیین، معنویت وتوجه به 

 .کند تبیین میبتزیستی افراد را 
 

 آوری و بهزیستی ذهنی  های تاب گام بین مؤلفه به نتایج تحلیل رگرسیون گام. 4جدول 

 های آماری شاخص

 بین متغیر پیش

ضریب تعیین 

 شده یلتعد

ضریب 

 تعیین

همبستگی 

 چندگانه

 ضرایب رگرسیون

1 2 

 11/2 00/2 00/2 معنویت
11/2 =β 

31/1 t= 
 

معنویت، پذیرش مثبت 

 روابط ایمن/نواطف
03/2 09/2 11/2 

81/2 =β 

80/1  t= 

03/2  =β 

80/8t= 

باا   روابط ایمان / و پذیرش مثبت نواطف 81/2ضریب  دهد معنویت با نشان می 1نتای  جدول 

 .گذارند بر بتزیستی ذهنی تأثیر می 03/2ضریب 
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آورق و رودکارآمدق ضریب همبساتگی گشاتاورق پیرساون محاسابه      براق بررسی رابطة تاب

رواباط ایمان   / آورق با پذیرش مثبات نواطاف   از میان ابعاد تاب نتای  نشان داد رودکارآمدق. شد

(73/2=r )داردرابطه  21/2دارق او معن. 
 

 آوری و خودکارآمدی و بهزیستی ذهنی ب همبستگی تابضرای. 5 جدول

 معنویت آوری تاب متغیرها
/ شایستگی

 استحکام شخصی

/ اعتماد به غرایز شخصی

 تحمل عواطف منفی

/ پذیرش مثبت عواطف

 روابط ایمن
 مهار

 21/2 73/2* 78/2 21/2 77/2 78/2 رودکارآمدق
 21/2سطح دارق در  معنا *        27/2دارق در سطح  معنا **

 اق گیارق از روش مرح اه   پاژوهش رگرسایون چندگاناه باا بتار        چتاار  ةفرضای  براق آزمون

رواباط  / آمد ، پذیرش مثبت نواطاف  دست بهر ضریب تعیین با توجه به میدا. اجرا شد( گا  به گا )

 .کند بینی می رودکارآمدق افراد را پیشتغییرات درصد از   8ایمن، 
 

 آوری و خودکارآمدی  های تاب گام بین مؤلفه به سیون گامنتایج تحلیل رگر. 6 جدول

 های آماری شاخص

 بین متغیر پیش

ضریب تعیین 

 شده یلتعد

ضریب 

 تعیین
 همبستگی چندگانه

 ضرایب رگرسیون

2 

روابط /پذیرش مثبت نواطف

 ایمن
201/2 281/2 733/2 

733/2 =β 

211/0 t= 

و معنادار  733/2با رودکارآمدق برابر با  منروابط ای/ پذیرش مثبت نواطفضریب همبستگی 

 .دست آمد به

رودکارآمادق و بتزیساتی ذهنای نیاز ضاریب همبساتگی        ةرابطا  منظور بررسای  در نتایت، به

مثبات باا    ةهاق بتزیستی ذهنی، فیط ناطف نتای  نشان داد از بین مؤلفه. شد جراگشتاورق پیرسون ا

 .گذارد ادار میتأثیر مثبت و معن 01/2با ضریب  رودکارآمدق
 

 آوری و خودکارآمدی و بهزیستی ذهنی ضرایب همبستگی تاب. 7 جدول

 رضایت از زندگی عاطفة منفی عاطفة مثبت بهزیستی ذهنی متغیرها

 23/2 21/2 01/2** 78/2 رودکارآمدق

 21/2دارق در سطح  معنا*         27/2معنادارق در سطح **         
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 بحث و نتیجه 

ایان دو متغیار بااا    ةر بتزیساتی ذهنای و رابطاا  دآورق  هاادف تبیاین نیاش تاااب   ایان پاژوهش باا   

آورق افاراد بار بتزیساتی ذهنای      تاب. گرفت  سالمندان کتریزک انجا  ةرودکارآمدق مددیاران ران

هاا   آنان را اثرگذار بود  و براساس الگویابی معادالت سارتارق مدل از برازش نسبتا  راوبی باا داد   

بار بتزیساتی ذهنای تاأثیر      18/2 آورق با میدار ضاریب مسایر   این اساس، تاب  بر. برروردار است

هاق بتادرق رسروشااهی و   با نتای  پژوهش اول ةفرضی آزمون پژوهش حاضر در ةنتیج. گذارد  می

، کاانر و  (0227) ، ماساتن (0221) ، بوناانو (7839)، ر عتبرق و بتاارق  (7892) هاشمی نصرآبادق

 در آورق تااب  میازان  کاهش نشان دادند که استهمسو ( 0228) اروسالز و ،(0228) دیویدسون

 همارا   افساردگی  یاا  اضاطراب  روانای،  فشاار  احساس نونی با فرد در را زندگی رویدادهاق برابر

ة میاب ا  و نفاس  نازت  تیویات  بانث مثبت، نواطف سطوع افزایش طریق از آورق، بتا .اند دانسته

 نناوان  باه  نفاس  نازت  تیویت طریق از آورق تاب اساس، این بر. شود می منفی هاق تجربه با موفق

 از کاه  افارادق  و شاود  مای  منتتای  روانای  بتزیساتی  و مثبت پذیرق انطباق به اق واسطه سازوکارق

 کساانی  از بیشاتر  مشاک ت،  با ها آن سازگارق توانایی ،برروردارند باالترق شنارتی روان بتزیستی

 کاه  پژوهشای  در(. 7892 سروشاهی و هاشمی نصرآبادق،بتادرق ر)را ندارند  مزیت این که است

و  روان سا مت  سرساختی،  باین  گرفات،  انجاا   (7831) اصغرنژاد فریاد  و بوگر رحیمیان توسط

نشاان دادناد    (7819) همکااران  و ویسی و نیز .آمد دست به معنادارق و مثبتة رابط آورق رودتاب

 نشاان  باالترق آورق تاب و سرسختی، ارندد بیشترق روان س مت که پراسترس، افرادق شرایط در

  .دهند می

سالمندان کتریزک بتتر است ن و  بر آگااهی از   ةبا توجه به آنچه گفته شد، مدیران ارشد ران

شانارتی کارکناان راود، ضامن حفاک رویکردهااق        و بتزیساتی روان  آورق تابوضعیت و میزان 

. ژوهش دقات مط اوبی داشاته باشاند    مناسب، روب و نوین مدیریتی رود، در ساه متغیار ایان پا    

ها  سازمان همةکارکنان در  دادپژوهش نشان  این با نتای  تحیییات گذشتههمسویی نتای   ،همچنین

پژوهش نیز تأیید شاد کاه دو متغیار متام      این دارند و در نیاز د د ه و س مت به ذهنی آرا  و بی
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. بتزیساتی ذهنای کارکناان هساتند     و و رودکارآمدق، دو نامل متم در افزایش س مت آورق تاب

و  73/2باا ضاریب   رواباط ایمان   / آورق با پذیرش مثبت نواطاف  رودکارآمدق از میان ابعاد تاب

 27/2 در سطحدارق  او معن 01/2با ضریب  مثبت ةو رودکارآمدق با ناطف ،21/2 در سطحدارق امعن

 ،(0220) جاوینر  و دریکساون فری مادل  براسااس . ذهنی رابطه داشته است  بتزیستی ةننوان مؤلف به

 بارق  و اساتنبر   باور به .شد رواهد روانی با فشار رویارویی در ثرترؤم ةمیاب  بانث مثبت ةناطف

 توان می رود ابرازو  دهی، میاب ه، جرأت ارتباطی، هاق متارت مانند هایی متارت آموزش با( 7991)

 باه  هاا  احسااس  در تغییر چند هر. داد افزایش را افراد س مت آن سطح دنبال به و آورق تاب توان

 و هاا  متاارت  از اق مجموناه  در احسااس،  در تغییار  انجاماد،  مای  ها دربارة پدید  نگرش در تغییر

هااق   برناماه  طراحای  باا  تاوان  می رو این از .اند ها آمورتنی توانمندق این و دارد ریشه ها توانمندق

هاق  هاق آموزشی، دور  ک س. دکر ایجاد افراد در مثبت هاق نگرش و ها احساس ،مناسب آموزشی

هادف ایجااد بااور در     مجارب و باا   تادانزیر نظر اسا  هاق دار ی رودکارآمدق، برگزارق همایش

 .تواند مفید باشد نیز می ،هاق مخت ف و فراوان رودشان در این زمینه مندقنتوا ةکارکنان در زمین

/ پذیرش مثبت نواطاف  ةمدق توسط مؤلفبینی رودکارآ گا  حاکی از پیش به نتای  رگرسیون گا 

رواباط  / پذیرش مثبت نواطف هاق معنویت و مؤلفه بتزیستی ذهنی توسط ،روابط ایمن و همچنین

پذیرش مثبات نواطاف از جم اه     بیان کردتوان  در این زمینه می. آورق بود  است ایمن متغیر تاب

گارا   شناسی مثبات  مربوط به روان هاق ر مؤلفهتنتا در دو متغیر باال، ب که در اکث ها، نه ترین مؤلفه متم

 هرچه فرد در کار و زندگی فردق و شخصی رود قدرت پاذیرش و انتیاال مثبات نواطاف    . است

تر  آور و در نتیجه این فرد در برابر مشک ت تاب داشتباشد، س مت روانی باالترق رواهد  داشته

ایان مصاادیق   . کارآمدق آن فرد است ن رودباالبودن سطح و توا ةباشد که این نیز رود در نتیج می

 طاورق طور ک ی، ماهیت بعضی مشا ل و تجاارب   به. شود در شغل پرستارق و مددیارق یافت می

هاا   که ممکان اسات سا مت روانای آن     طورق شوند، به ناروا  افراد دچار مشکل می است که روا 

ها بتواند در شرایط  فرد به کمک آن هاق فردق و روانی که با توجه به ظرفیت ،بنابراین. تتدید شود

آفارین یاا    چناین شارایط مشاکل    ةحتی در تجربا نشود، دیدگی  د و دچار آسیبکندشوار میاومت 
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به  یر از ت ش رود کارکناان چناین مشاا  ی در    ) را از لحاظ شخصیتی ارتیا بخشد بحرانی، رود

هااق رااص در    ریازق  و برنامه گزینی ، نیازمند هدف(بردن وضعیت روانی و س مت رود باال ةزمین

جتت رسیدن به اهداف هستیم که چنین مواردق، هوش، ذکاوت، ر قیت، نیازسانجی، همادلی و   

در آرار از  . ط بد هایی را می همدردق مدیران ارشد و مخصوصا  مدیران منابع انسانی چنین سازمان

ایان   دادن را در انجاا   ماهاق مخت ف که  کارکنان بخش همةسالمندان کتریزک و  ةمدیران ران همة

 .کنیم میتشکر و قدردانی  ،پژوهش یارق کردند
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