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  چکیده
 نقش با خودکارآمدي و رویی سخت بین رابطه مدل تبیین حاضر پژوهش هدف هدف: و زمینه

  است. بوده ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي کارکنان در آوري تاب گري میانجی

 نوع از و توصیفی روش و ماهیت نظر از و يکاربرد هدف، نظر از پژوهش روش شناسی: روش
 است بوده بختیاري و چهارمحال استان انتظامی فرماندهی کارکنان مطالعه، مورد جامعه بود. بستگی هم
 اي طبقه تصادفی صورت به نفر 113 تعداد مورگان -گرجسی جدول اساس بر نمونه حجم تعیین براي که

 همکاران و شرر خودکارآمدي نامه پرسش سه شامل پژوهش این در گیري اندازه ابزار شدند. انتخاب
 که است بوده )،2003( دیویدسون و کانر آوري تاب )،1979( همکاران و کوباسا رویی سخت )،1982(

  .گرفت قرار دییتأ مورد کرونباخ آلفاي از استفاده با ابزار پایایی و روایی

 رابطه خودکارآمدي با رویی سخت که داد نشان بستگی هم ضرایب بررسی و رگرسیون تحلیل ها: یافته
 و آوري تاب بین دارد. دار معنی و مثبت رابطه آوري تاب با رویی سخت متغیر دارد. معناداري و مثبت

  دارد. وجود داري معنی و مثبت رابطه کارکنان خودکارآمدي

 و باشد داشته رابطه آنها خودکارآمدي با تواند می انتظامی نیروي کارکنان رویی سخت گیري: نتیجه
 متغیر بین ارتباط در آوري تاب متغیر کند. ایفا اي واسطه نقش رابطه این در تواند می نیز آوري تاب ابعاد
 مستقیم غیر طور به آوري تاب و دارد گري واسطه نقش کارآمدي يزا درون متغیر با رویی سخت يزا برون

  است. تأثیرگذار خودکارآمدي بر

  .یانتظام يروین ،يآور تاب ،يگر یانجیم ،يخودکارآمد ،ییرو سخت :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
 فضایی ایجاد و يزیر برنامه و کار رأس در مهمی يها ارگان و ها سازمان کشوري هر در

 .است پلیس و امنیتی نیروهاي ها گانی و ها سازمان این از یکی که دارند قرار امن و آرام
 مردم براي را روانی و روحی آرامش جامعه، در امنیت و نظم برقراري با انتظامی نیروي

 علمی، يها تیفعال کلیه کارآمدتر انجام براي را مناسبی  نهیزم و آورده ارمغان به
 و تغییر با .آورد می فراهم جامعه در اخالقی و معنوي هاي پیشرفت حتی و اقتصادي

 ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي به سابق کمیته و شهربانی ژاندارمري، ادغام
 یک عنوان به ناجا است. شده بیشتر ارگان این از يا منطقه و کشوري سطح در انتظارات
 گرید و مدیریتی هاي حوزه سایر از را ها آن که دارد ییها یژگیو نظامی و امنیتی سازمان
 و ها فعالیت و ها برنامه به مربوط عمدتاً ها ویژگی این کند. می متمایز ها سازمان

 از که بوده فرهنگی و یکیتراف ی،اجتماع ی،اتیعمل ی،اطالعات امنیتی، يها تیمأمور
 روز روزبه و بوده برخوردار خود خاص اجرایی هاي پیچیدگی و جامعه در وسیع گسترش

 نسبت همان به .شود یم افزوده ها برنامه پیچیدگی نیز و ها تیفعال ،ها تیمأمور وسعت بر
 و مدیریت شود، می دهیچیپ و گسترده مربوطه يها تیمأمور و ها فعالیت و ها برنامه که

 در ها مهارت و ها شایستگی از جدیدي انواع و شده تر دهیچیپ نیز سازمان این فرماندهی
 امروز، اجتماعی و پیشرفته دنیاي در آید. می وجود به فرماندهی و مدیریتی حوزه

 و اثربخشی عامل نیتر مهم انسانی، منابع که هستند اجتماعی يها نظام ،ها سازمان
 بهینه عملکرد با مؤثر کارکنان به خود اهداف به یابی دست براي ها آن .است ها آن کارآیی

   یابند. نمی دست موفقیت به کارآمدي، بدون و دارند نیاز
 کشور امنیت و نظم برقراري اصلی متولیان از که سازمانی عنوان به ناجا عملکرد

 سالمت و دارد ریتأث جامعه و افراد خانوادگی و فرهنگی اجتماعی، ابعاد کلیه در است،
 عملکرد دارد. زیادي بسیار بستگی سازمان این عملکرد به مردم امنیتی و اجتماعی

 عکس به و است افتهی توسعه و امن سالم، جامعه به نیل ازین شیپ سازمان این خوب
 و یتیامن اجتماعی، نارسایی انواع بروز براي يساز نهیزم موجب آن ضعیف عملکرد
 دگرگونی جمعیت ساختار تغییر جدید، يورافن جهانی، رقابت شود. می فرهنگی

 با را مدیران توفیق که هستند روندهایی انواع از معدودي فقط اجتماعی يها ارزش
 سازمانی و اداري يها نظام در مداوم و سریع تغییرات رو نیازا ؛کنند می رو روبه چالش

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 
 ١۶٣ ...يآور تاب يگر یانجیبا نقش م يو خودکارآمد ییرو سخت نیمدل رابطه ب نییتب 

 ها سازمان است. مدیران و امروزي هاي سازمان اساسی هاي چالش از یکی مختلف،
 خدمات ارائه و مؤثر عملکرد باال، کاري کیفیت چون هم مشترکی اهداف داراي معموالً
   هستند. متغیر و پویا بسیار محیطی در مشتري، و رجوع ارباب به مناسب

 تربیـت و تزکیـه اسـالمی، انقـالب هاي هـدف تحقق براي مسلح نیروهاي توانمندي
 که کند یم طلب را مسلح نیروهاي کارکنان تخصصی هاي آموزش افزایش و اسالمی

 جوانـان، بـه مقـدس دفـاع غنـی فرهنـگ انتقـال الگوهـا، مجـدد طراحی نیازمند خـود
 و معنـوي انضـباط بـر خـاص تمرکـز و (تاکتیکی) راهکنشی و رزمی يها دانش توسـعه

  .است اخالقـی
 محسوب سازمان یک اهداف نیتر مهم از کارکنان عملکرد بهبود و یاثربخش ،ییکارا 
 هر از قبل دارد. گوناگون طرق از ها دستاورد این تقویت در سعی سازمانی هر و شود می

 اطمینان ممکن حد تا آن بودن ثرؤم از باید ممکن حد تا اي زمینه هر در يگذار هیسرما
 و مرتبط عوامل باید اهداف به نیل و عملکرد تقویت براي بنابراین ؛کرد پیدا حاصل
 گام ها آن تقویت جهت در باید بررسی و ییشناسا از پس .کرد ییشناسا را کننده تقویت

 کارکنان آوري تاب و شغلی عملکرد کارآمدي، رویی، سخت عوامل این از برخی .برداشت
 .است کرده معطوف خود به را زیادي توجه اخیر هاي سال در که است سازمان در

 بوده؛ زیادي و ویژه اهمیت داراي سازمان در کارکنان آوري تاب و کارآمدي رویی، سخت
 قرار رؤسا و مدیران زیاد توجه مورد خصوصی و دولتی هاي سازمان اکثر در رو ازاین

   است. گرفته
 نظریه نام به تر بزرگ نظریه یک چارچوب در اغلب که خودکارآمدي: نظري مبانی
 ،1راداي از نقل به کی، مک و شانک( گیرد می قرار بحث مورد اجتماعی – شناختی

 از یکی خودکارآمدي مفهوم کند. می بازي انسان سرنوشت در مهمی نقش )،2010
 احساس آن از منظور که است بندورا اجتماعی – شناختی نظریه در عمده مفاهیم

 نظریه چارچوب در است. زندگی با آمدن کنار در قابلیت و کفایت شایستگی،
 به قوي باورهاي با افراد که شود یم بیان چنین )1993(2 باندورا آمديخودکار

 تکالیف انجام در دارند، تردید خود هاي ییتوانا به که افرادي به نسبت خود هاي ییتوانا

                                                                                                                                               
1- Radday 
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 انجام در ها آن عملکرد نتیجه در دهند. یم نشان خود از بیشتري پافشاري و کوشش
 جانبه سه علّی الگوي بر مبتنی اجتماعی – شناختی نظریه گیرد. یم صورت بهتر تکالیف
 ارتباط به الگو این ).2010 راداي، از نقل به ؛2002 ،1پاچارس( است فرد و محیط رفتار،

 بیولوژیک و عاطفی شناختی، عوامل و فردي عوامل و محیطی اثرات رفتار، بین متقابل
   کند. یم دیتأک دارد، اشاره یشناخت روان کارکردهاي توصیف براي فرد ادراك به که

 فرد یک شناختی هاي مهارت و ها توانایی برخورد، طرز و نگرش باندورا،  نظریه بر بنا
 چگونگی در سیستم این دهند؛ می تشکیل را نظام -خود نام به سیستم یک اجزاي همگی
 .کند می ایفا مهمی نقش مختلف هاي موقعیت در ما تعامل  نحوه چنین هم و ادراك

 به .دهد می تشکیل را نظام -خود سیستم حیاتی و اساسی اجزاي از یکی خودکارآمدي
 که هستند ییها سازمان ،یترق و شرفتیپ به یابی دست لیوسا نیتر مهم رسد می نظر

 )1997(2 باندورا نظر حسب بر .ندیبرآ خود فیوظا عهده از یاثربخش و يکارآمد با بتوانند
 به ،است دارا را موفقیت کسب و پیشرفت توانایی که باشد داشته باور فرد وقتی

 برداشت و هیجانی هاي واکنش انگیزش، فکري، الگوي .است یافته دست خودکارآمدي
 یک براي که تالشی میزان ها، فعالیت انتخاب طریق از خود، خودکارآمدي از انسان

 با بنابراین دارد؛ تأثیر عملکردش بر فعالیت یک انجام هنگام کند، می صرف موقعیت
 بیشتري کارایی و شده رو روبه موانع با بیشتر پافشاري و باالتر باانگیزه قوي، خودکارآمدي

 فرد يها قضاوت از است عبارت خودکارآمدي ).2008 ،3کاکروگلو( داد خواهد نشان خود از
 ؛1997 (باندورا، خاص تکالیف انجام براي هایش یتقابل و ها یتظرف ،ها ییتوانا مورد در

 رشد در که مهمی نقش دلیل به خودکارآمدي به مربوط يها قضاوت ).1372 ماهر،  ترجمه
 وقتی درونی انگیزش .است برخوردار زیادي حساسیت و اهمیت از دارد، درونی انگیزش

 صورت، این در کند، تالش زیانگ جانیه معیارهاي به یابی دست براي فرد که کند یم رشد
 و شود یم ایجاد فرد در معیارها این به یابی دست براي بالقوه خودکارآمدي ادراك یک هم
  عالقه این کند. یم پیدا دست مثبتی خودسنجی به نتیجه، به یابی دست صورت در هم

 شود. یم محیطی يها پاداش حضور بدون و مدت یطوالن در فرد يها تالش موجب درونی
 به بنا و باشد داشته کارکنان انگیزش در يا کننده نییتع نقش تواند یم باال خودکارآمدي

                                                                                                                                               
1- pacharce 
2- Bondura 
3- kakrogalu 
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 برانگیز چالش مسائل و مشکالت دارند باالیی خودکارآمدي که افرادي )1997( باندورا نظر
 شرکت آنها در که هایی فعالیت به بینند، می مهارت کسب براي تمرینی چشم به را

 احساس خود هاي فعالیت و ها مندي عالقه برابر در کنند، می پیدا بیشتري  عالقه کنند می
 را آنها زود خیلی و کند نمی دلسردشان ها شکست و موانع کنند، می شناسی وظیفه و تعهد
 برانگیز چالش کارهاي از دارند ضعیفی خودکارآمدي که افرادي و گذارند می سر پشت

 ،است آنها هاي توانایی حد از فراتر دشوار هاي موقعیت و کارها دارند باور کنند، می اجتناب
 و ها قابلیت به نسبت خود اعتماد سرعت به کنند، می تمرکز منفی نتایج و ها شکست روي

  دهند. می دست از را هایشان توانمندي
 سرچشمه عمده منبع چهار از خودکارآمدي )1997( باندورا  نظریه طبق بر 
 کارآمدي قويِ حس آمدن وجود به براي راه نیمؤثرتر آمیز: موفقیت هاي تجربه گیرد؛ می
 انجام به آمیز موفقیت را کاري بتوانیم که این .است آمیز موفقیت هاي تجربه طریق از

 یک کمال و تمام انجام در ناکامی البته .کند می تقویت را ما خودکارآمدي حس برسانیم
 کاهش ما در را خودکارآمدي حس نسبت همان به تواند می نیز چالش یک یا و وظیفه

 خودکارآمدي مهم هاي سرچشمه از دیگر یکی اجتماعی: الگوبرداري .کند تضعیف و داده
 .کنیم نظاره را کار یک رساندن سرانجام به در افراد سایر موفقیت که است زمانی

 باور شوند، می موفق وقفه بی تالش با که نندیب یم را خودشان مانند افرادي مردم هنگامی
 مشابه هاي کار در موفقیت براي الزم هاي توانایی از نیز خود که کنند می پیدا

 متقاعد را مردم توان می که کند می عنوان چنین هم باندورا اجتماعی: ترغیب برخوردارند.
 را موقعیتی .هستند موفقیت به رسیدن براي الزم هاي توانایی و ها مهارت داراي که کرد

 حرف همان و گفت شما به آمیزي تشویق و مثبت حرف شخصی که آورید یاد به
 شما به دیگران زبان از ترغیب و تشویق شنیدن .برسید خود هدف به تا کرد تان کمک
 تمام عوض، در و بکشید دست دارید خود به نسبت که هایی تردید از تا کند می کمک
 شناختی: روان هاي واکنش .کنید متمرکز دارید رو پیش که کاري روي را خود تالش
 در پررنگی نقش نیز گوناگون هاي  موقعیت به ما احساسی هاي واکنش و ها پاسخ

 سطح و فیزیکی هاي واکنش عاطفی، حالت روحی، وضعیت .کنند می ایفا خودکارآمدي
 خاص موقعیت یک در هایش قابلیت به نسبت فرد احساس روي توانند می همگی استرس

 تواند می جمع، در صحبت از پیش شدید نگرانی و استرس مثال براي باشند؛ رگذاریتأث
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 البته .بشود مشابه هاي موقعیت در فرد در ضعیف خودکارآمدي حس ایجاد به منجر
 که نیست فیزیکی و احساسی واکنش شدت تنها که دارد می بیان چنین هم باندورا
 مهم نیز دیگران سوي از ها واکنش این تفسیر و مالحظه چگونگی بلکه دارد، اهمیت

 با مواجهه هنگام روحیه بردن باال و اضطراب رساندن حداقل به هاي روش یادگیري .است
  .دهند افزایش را شان خودکارآمدي سطح که کند کمک افراد به تواند می مشکل یک

 رویی سخت باشد مؤثر خودکارآمدي در است ممکن که متغیرهایی و عوامل از یکی
 و استرس با مقابله ویژگی، این است. دشوار شرایط تحمل توانایی رویی سخت است.
 شود. می روانی – روحی و جسمی هاي بیماري بروز مانع و کرده تسهیل را تروما

 چه اگر دارند. شغلی فرسودگی يریگ شکل در مهمی نقش شخصیتی هاي ویژگی
 ویژه ارتباط این درباره کمی عاتالاط ولی .دارد وجود دیدگاه این از حمایت در شواهدي

  . )2010 ازیم، ؛2013 ،1(کوهلر دارد وجود
 دانسته فرد هاي انگیزش و هیجانات افکار، اعمال، از ترکیبی عنوان به شخصیت اگر 
 از یکی .باشند متفاوت مختلف افراد در است ممکن شخصیت سازنده هاي مؤلفه شود،
 برپایه است کرده مطرح کوباسا که سرسختی شخصیت .است سرسختی ،ها مؤلفه این

 صحیح زندگی یک شدت و درجه مورد در وجودي روانشناسان که است هایی نظریه
 نظریه مبناي بر که است محققانی اولین از کوباسا ).2008 ،2کوباسا( اند کرده مطرح
 در وي .ندک مشخص را، زا تنش عوامل کننده لیتعد متغیرهاي است کرده سعی سلیه
 درجه که افرادي شخصیتی ساختار که کرد بررسی را فرضیه این خود،  مطالعه اولین
 شرایط در که است افرادي از متفاوت ،کنند می تجربه بیماري بدون را تنیدگی از باالیی

 که است يگذار نام قابل ساختاري در شخصیتی تمایز این و شوند می بیمار زا تنیدگی
 شخصیتی يها یژگیو از يا مجموعه رویی سخت واقع در .نامید »رویی سخت« را آن وي

 سه از و کند می عمل زندگی فشارزاي وقایع برابر در مقاومت منبع عنوان به که است
 از که شخصی ).2009 ،کوباسا( است شده تشکیل ییجو مبارزه و کنترل تعهد،  مؤلفه
 چه و است کسی چه که این معناي و ارزش اهمیت، بر است، برخوردار باالیی تعهد

 انجام که چه آن هر مورد در است قادر مبنا همین بر و دارد باور ،دهد می انجام فعالیتی
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 قوي کنترل  مؤلفه در که افرادي .برانگیزد را خود کنجکاوي و بیابد معنایی ،دهد می
 که ندهست باور این بر و دانند می کنترل و ینیب شیپ قابل را زندگی رویدادهاي هستند،
 .دهند قرار تأثیر تحت ،دهد می رخ اطرافشان در که را چه آن هر تالش با قادرند
 افراد .است زندگی طبیعی  جنبه تغییر، که است امر این به باور نیز ییجو مبارزه
 براي فرصتی دارند، نیاز مجدد سازگاري به که را منفی یا مثبت هاي موقعیت جو مبارزه

 کوباسا،( خویش آسایش و امنیت براي تهدیدي تا دانند می بیشتر رشد و یادگیري
 یک عنوان به است ممکن رویی سخت که نکته این به توجه با ).2010 ،1يمد ؛2009
 احتمال میانجی متغیر یک عنوان به هم آوري تاب باشد، کارآمدي خود با مرتبط عامل
 و استعدادها به توجه با گرا مثبت شناسی روان یکردرو باشد. مؤثر خودکارآمدي در دارد

 مورد اخیر يها سال در ها اختالل و ها يناهنجار به پرداختن يجا به انسان هاي يتوانمند
 و ها سازه شناسایی را خود نهایی هدف رویکرد ینا .است گرفته قرار شناسان روان توجه

 که عواملی رو نیازا دارد؛ دنبال به را انسان شادکامی و بهزیستی که داند یم هایی یوهش
 ترین یاديبن شوند زندگی تهدیدهاي و نیازها با آدمی بیشتر چه هر سازگاري سبب
 است یافته يا ژهیو جایگاه آوري تاب میان نیا در .باشند یم رویکرد این يها سازه

   ).1393افشاري، از نقل به ؛1991 2ماستن و گارمزي(
 با افراد چگونه که است آن بیانگر یشناخت روان مفهومی عنوان به آوري تاب

 استرس، مقابل در سرسختی معناي به چنین هم و آیند می کنار غیرمنتظره هاي یتموقع
 بر و است ناگوار شرایط در کردن تالش و ماندن زنده و عادي حالت به برگشت توانایی

 ).2009 3ریوال،( دارد تمرکز خطر معرض در گرفتن قرار وجود با سالم رشد
 از متأثر و يچندبعد يا سازه آوري تاب که دهد یم نشان اخیر سال 20 يها پژوهش

 و کونور( است زندگی شرایط و فرهنگی خواستگاه جنس، سن، زمان، محیطی، بافت
 سالم براي افراد ظرفیت آوري تاب ).1388 پور، حسام از نقل به 2003 ،4دیویدسون

 و استرس افراد از برخی براي .است زیبرانگ چالش و سخت شرایط در مقاومت و ماندن
 ولی .شود یم شرایط برابر در شدن میتسل و درماندگی احساس بروز باعث ناگوار شرایط

                                                                                                                                               
1- Maddi & kobasa  
2 -Garmazey & mastane 
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 ایجاد رشد و یادگیري طلبی، چالش ،مسئله حل توانایی امر همین افراد از دیگر برخی در
   .)20094 ،1جرالد( کند یم

 و زیبرانگ چالش شرایط برابر در زیآم تیموفق سازگاري و مقابله فرایند آوري تاب
 و است ناگوار طیشرا برابر در مثبت سازگاري نوعی عبارتی به .است زندگی دکنندهیتهد

 شرایط با سازگاري در سزایی هب ریتأث کودکی زمان از ژهیو به ها انسان در آن تقویت ایجاد
 آن بر مؤثر عوامل از یکی طرفی از چنین هم و دارد روان سالمت و زندگی مختلف
 نظر به بنابراین ؛کند می زندگی آن در فرد که است يا منطقه و رفاهی اجتماعی شرایط

 عبارتی به رفاهی امکانات از يمند بهره و جامعه به مربوط اجتماعی عوامل رسد یم
 در آوري تاب دارد. افراد آوري تاب در سزایی هب ریتأث امکانات داراي مناطق در زندگی

 اختالل دچار ولی ،گیرند می قرار خطر معرض در که رود می کار هب کسانی مورد
 براي الزم شرط خطر با شدن مواجه که کرد يریگ جهینت بتوان شاید رو نیازا ؛شوند ینم
   ).1389 همکاران، و (فیاضی نیست کافی شرط اما ،هست يریپذ بیآس

 رابطه« عنوان با پژوهشی در )،1397( همکاران و بخش یزدان: پژوهش پیشینه
 که اند افتهی دست نتایج این به »شغلی فرسودگی با رویی سخت و یشناخت روان سرمایه

 )کنترل و تعهد( آن هاي مؤلفه و رویی سخت و آن يها مؤلفه و یشناخت روان سرمایه بین
 با و معنادار و منفی رابطه شخصیت مسخ و عاطفی خستگی بعد شغلی فرسودگی با

 مؤلفه بین اما ،دارد وجود معناداري و مثبت رابطه فردي موفقیت بعد شغلی فرسودگی
 در مقادیر این تمامی که نداشت وجود معناداري رابطه شغلی فرسودگی ابعاد با چالش
 و یشناخت روان سرمایه میان داد نشان پژوهش این نتایج است. معنادار 01/0 سطح
 شغلی آسیب یک عنوان به شغلی فرسودگی و شخصیتی ویژگی یک عنوان به رویی سخت
 یشناخت روان هیسرما و رویی سخت روي از توان می و دارد وجود معناداري و منفی رابطه

 .پرداخت شغلی فرسودگی ینیب شیپ به آن يها مؤلفه و

 با خودکارآمدي و رویی سخت رابطه بررسی« عنوان با پژوهشی در )،1392( نصیري
 یک ناحیه وپرورش آموزش یدانشگاه شیپ و متوسطه مقطع دبیران شغلی رضایت

 شغلی رضایت و رویی سخت بین که یافتند دست نتایج این به »شهریار شهرستان
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 معنادار و مثبت بستگی هم خودکارآمدي و رویی سخت بین و معنادار و مثبت بستگی هم
 معنادار و مثبت بستگی هم شغلی رضایت با خودکارآمدي و رویی سخت بین چنین هم و
 و مثبت بستگی هم شغلی رضایت با تعهد) و (کنترل رویی سخت هاي مؤلفه بین و

 شغلی رضایت و چالش مؤلفه بین ولی دارد. وجود معنادار و مثبت بستگی هم و معنادار
 با چالش) و تعهد (کنترل، رویی سخت هاي مؤلفه بین و نشد مشاهده يدار یمعن رابطه

  .دارد وجود دار یمعن و مثبت رابطه خودکارآمدي
 بر رویی سخت آموزش تأثیر« عنوان با پژوهشی در )،1393( نراهمکا و ذبیحی 

 شهر متوسطه مقطع اول پایه دختر آموزان دانش یادگیري خودتنظیمی و خودکارآمدي
 آموزش که یآموزان دانش خودکارآمدي میزان که یافتند دست نتایج این به »تهران
 است یآموزان دانش خودکارآمدي از باالتر يدار یمعن طور به اند کرده دریافت رویی سخت

 افزایش در رویی سخت آموزش دیگر عبارت به .اند نکرده دریافت رویی سخت آموزش که
 یادگیري خودتنظیمی میزان چنین هم .است مؤثر آموزان دانش خودکارآمدي

 از باالتر يدار یمعن طور به ،اند کرده دریافت ییرو سخت آموزش که یآموزان دانش
  .اند نکرده دریافت رویی سخت آموزش که است یآموزان دانش یادگیري خودتنظیمی

 عوامل پیامدهاي بررسی« عنوان با پژوهشی در )،1389( همکاران و فیاضی 
 در )ینیب خوش و آوري تاب امیدواري، (خودکارآمدي، آن اجزاي و مثبت یشناخت روان

 عوامل متغیر سطح که اند افتهی دست نتیجه این به »ایران کتابداري انجمن سازمان
 متوسط سطح از باالتر کتابداران در آن  دهنده لیتشک هاي مؤلفه و مثبت یشناخت روان
 شامل مثبت یشناخت روان عوامل  دهنده لیتشک اجزاي ریتأث با رابطه در است.

 شغلی رضایت و سازمانی تعهد بر آوري تاب و ینیب خوش امیدواري، خودکارآمدي،
 اجزاي بین در چنین هم است. ینیب خوش متغیر به مربوط ریتأث بیشترین کتابداران،

 متغیر تنها درصد، 95 اطمینان سطح در مثبت، یشناخت روان عوامل  دهنده لیتشک
 که يطور به دارد، معنادار  رابطه دهندگان پاسخ تحصیالت میزان متغیر با خودکارآمدي
 تر نییپا تحصیلی مدارك دارندگان از بیشتر دکتري مدرك دارندگان در خودکارآمدي

 بیشتر متأهل کارکنان آوري تاب میزان درصد، 95 اطمینان سطح در این، بر عالوه است.
   .است مجرد کارکنان آوري تاب از
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 زندگی به امید و آوري تاب مقایسه« عنوان با پژوهشی )،1395( همکاران و معزي
 دو با يا سهیمقا علی پژوهش پژوهش، این دادند. انجام »اصفهان شهر بیوه و مطلقه زنان
 وابسته متغیرهاي و بیوه و مطلقه زنان مستقل متغیر و بیوه و مطلقه زنان گروه
 در يریگ نمونه روش از استفاده با پژوهش نمونه و بود زندگی به امید و آوري تاب

 حدود منظور این براي و گرفت انجام پژوهش هدف بر مبتنی مرحله، یک در و دسترس
 قرار بیوه) و مطلقه (زنان گروه دو در و شده شناخته شرایط واجد زنان از نفر 40

 زندگی به امید نامه پرسش و یسؤال 25 دیویدسون کانر آوري تاب نامه پرسش گرفتند.
 رهیچندمتغ واریانس تحلیل آزمون نتایج د.ش تکمیل مرحله این در اشنایدر یسؤال 12

 نیست معنادار ها تفاوت وابسته يرهایتغم از کی چیه در گروه دو در که دهد می نشان
)05 / 0 > P(میزان بین تفاوت بر مبنی خالف فرض و شده دأییت صفر فرض بنابراین ؛ 

  .شد رد بیوه و مطلقه زنان زندگی به امید و آوري تاب
 بر یشناخت روان آوري تاب تبیین« عنوان با پژوهشی در ،)1390( همکاران و جلیلی 

 یافتند دست نتایج این به »ورزشکار غیر و ورزشکار دانشجویان در خودکارآمدي حسب
 از متفاوتی الگوي ورزشکاران، غیر و ورزشکاران مورد در که داد نشان ها یلتحل که

   .دارد وجود يخودکارآمد اساس بر یشناخت روان آوري تاب ینیب شیپ
 شخصیتی هاي ویژگی رابطه بررسی« عنوان با پژوهشی در زین )،1391( یزدانی
 »ارتش پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیلی موفقیت با آوري تاب و سرسختی

 را آوري تاب معناداري و مثبت صورت به سرسختی که یافتند دست نتایج این به
  .کند یم ینیب شیپ

 و آوري تاب بین رابطه بررسی« عنوان با پژوهشی در )،1393( همکاران و ریاحی 
 و آوري تاب بین که یافتند دست نتایج این به »دبیرستانی آموزان دانش در يخودکارآمد

   .دارد وجود معناداري مثبت بستگی هم دبیرستانی موزانآ دانش خودکارآمدي
 سرسختی از باالیی درجه با مرد مدیران برد پی اي مطالعه طی در ،)2010(1کوباسا

 بیماري دچار کمتر هستند، مواجه زا استرس وقایع با زندگی سراسر در که این رغم علی
   برخوردارند. بیشتري سالمت از و شده

                                                                                                                                               
1- kobasa 
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 و شخصیتی هاي ویژگی نقش )2009( 1بولینگ و اسکلمن آلرکون، پژوهش در
 نفس، عزت رویی، سخت که داد نشان نتایج و گرفت قرار بررسی مورد شغلی فرسودگی

 میان در و هستند ارتباط در شغلی فرسودگی بعد سه با عاطفی پایداري و کنترل منبع
 فرسودگی با را ارتباط ترین قوي و بوده برخوردار تريالبا اهمیت از رویی سخت نقش

  ).2014  2،کسلر ریاس، کیروس، کارلوتو،( .دارد شغلی
 امیدواري، با مثبت و مستقیم طور به شغلی رضایت که دریافت )،2011( 3تین

 يباال سطوح که دریافت )،2011( هربرت و است ارتباط در بینی خوش و آوري تاب
 در استرس و شغلی فرسودگی پایین سطوح با خودکارآمدي و بینی خوش امیدواري،

 که ندداد نشان ،) 2012( ارکوتو )،2015( 4کاننگونی و برانداك هانسن، .هستند ارتباط
 فرد رویی سخت هرچه دارد. شغلی فرسودگی با را منفی بستگی هم ترینباال رویی سخت

 براي مناسب منابع انتخاب خاص، استرسورهاي شناسایی به تمایل باشد تر قوي و ترباال
 و است بیشتر تکامل و رشد براي هاي موقعیت به آنها تبدیل و زا استرس وقایع با مقابله

 تواند می کاري زندگی نیز و روزانه زندگی در مثبت معناي یافتن به تمایل نهایت در
   .دهد کاهش را شغلی فرسودگی
 5فالتن و اسالکسن مارتینوسن، روزنویگ، دل، هجیم فریبرگ، يها پژوهش نتایج

 تغییر، براي را افراد کارآمدي خود و توانمندي و ظرفیت آوري تاب که داد نشان )2006(
  دهد. یم افزایش تهدیدکننده خطرات از نظر صرف

  پژوهش مفهومی مدل
 و نظم برقراي انیمتول از که یسازمان نعنوا به ناجا که داشت توجه باید حال هر به

 ،یاجتماع سیاسی، امنیتی، ابعاد هیکل در آن عملکرد است، کشور و جامعه امنیت
 بسیار یبستگ مردم امنیت و آسایش و دارد تأثیر جامعه و افراد یخانوادگ و یفرهنگ
 بررسی با محقق پژوهش، این در بنابراین ؛دارد سازمان نیا عملکرد به زیادي
 دنبال به پژوهش مفهومی مدل تبیین به توجه با و ناجا کارکنان کارآمدي و رویی سخت

                                                                                                                                               
1- Alarman& Skalman& Boling 
2- Karloto &Kayruse & Reyace & Kaslar 
3- Tine 
4- Brandak & Ganan gonee 
5- Faribarg & Hagim del & Ruz noyge Martinocean & slaksan & Falaten 
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 و رویی سخت بین رابطه در تواند می آوري تاب آیا است: سؤال این به گویی پاسخ
  خیر؟ یا کند ایفا گري میانجی نقش کارآمدي

  
 

 

 

 
  پژوهش مفهومی مدل :1 شماره نمودار

  پژوهش شناسی روش
 نوع از و توصیفی روش و ماهیت نظر از و کاربردي هدف نظر از حاضر، پژوهش

 انتظامی فرماندهی کارکنان شامل آماري جامعه حاضر پژوهش در است. بوده بستگی هم
 و مورگان جدول از آماري نمونه حجم تعیین براي بوده. بختیاري و چهارمحال استان

 گیري نمونه صورت به مطالعه مورد آماري جامعه از و شد استفاده )1970( 1گرجسی
   .شدند انتخاب آماري نمونه عنوان به نفر 113 اي، طبقه تصادفی
 مقیاس این که است خودکارآمدي نامه پرسش شامل پژوهش این در يریگ اندازه ابزار

 376 از مقیاس این ساختن براي .شد طراحی )1982( 2همکاران و شرر لهیوس به
 مقیاس ها آن مقیاس، این شدن ساخته براي که شده استفاده یشناس روان دانشجوي

 نقل به 1982مدوکس، و شرر( کردند کامل را تشخیصی دیگر مقیاس 6 و خودکارآمدي
 میل مؤلفه سه شامل یسؤال 17 نامه پرسش از خودکارآمدي براي ).1385 اصغرنژاد، از
 موانع برابر در مقاومت و رفتار تکمیل براي تالش ادامه به میل رفتار، آغازگري به

 از خودکارآمدي نامه پرسش اعتبار بررسی براي ،)1375( بختیار و براتی شد. استفاده
 براون اسپیرمن روش از استفاده با و کرد استفاده )تصنیف( آزمون کردن میدون روش

 اصغرنژاد توسط که يا مطالعه در و است کرده گزارش را 79/0 کرونباخ يآلفا و 76/0

                                                                                                                                               
1- Moragan & Gorg cee 
2- Sherar et al 

 يآورتاب خود کارآمدي

 روییسخت
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 شده انجام کارآمدي خود مقیاس یسنج روان هاي ویژگی مطالعه عنوان با ،)1385(
   .است کرده گزارش را 83/0 پایایی ضریب

 يریگ اندازه براي )1979( سال در همکارانش و 1کوباسا توسط رویی سخت نامه پرسش 
 مقیاس این است. شده تنظیم و تهیه )شخصی هاي دیدگاه بررسی مقیاس( از رویی سخت

 اساس بر چنین هم .ردیگ یدربرم را آزمون خرده سه که است آیتمی 50 نامه پرسش یک
 سه داراي نامه پرسش این است. 3 تا صفر از يا دامنه داراي و گرفته شکل لیکرت طیف
 ترجمه )1371( سال در قربانی توسط رویی سخت آزمون .است کنترل چالش، تعهد، مؤلفه

 و تعهد کنترل، اعتبار ضریب پایایی براي .شده  محاسبه آن محتوایی و صوري روایی و
 کل براي ضرایب این آمد. دست به درصد 52 و درصد 52 و درصد 70 ترتیب به چالش
  ).1390 همکاران، و قاصري( است شده محاسبه ،75 رویی سخت صفت

 فشار با مقابله قدرت يریگ اندازه براي )،2003( 2دیویدسون و کانر آوري تاب نامه پرسش
 در را آوري تاب سازه که است سؤالی 25 ابزار یک نامه پرسش این است. شده تهیه ،دیتهد و

 در آزمودنی آوري تاب نمره حداقل سنجد. می چهار تا صفر از لیکرت يا درجه پنج هاي اندازه
 يها یژگیو به مربوط مقدماتی مطالعه نتایج .است صد وي نمره حداکثر و صفر مقیاس این

 ).2003 دیویدسون، و (کانر است کرده تأیید را آن روایی و پایایی مقیاس این یسنج روان
 است. شده گزارش کافی مقیاس، واگراي و همگرا روایی و بازآزمایی پایایی درونی، همسانی

 غرایز به اعتماد شخصی، استحکام (شایستگی، عامل پنج وجود اکتشافی عاملی تحلیل نتایج
 براي را معنویت) و مهار ایمن، عواطف/روابط مثبت پذیرش منفی، عواطف شخصی/تحمل

 فارسی فرم روایی و پایایی ).2003 دیویدسون، و (کانر است کرده تأیید آوري تاب مقیاس
 تأیید و بررسی مورد بیمار و بهنجار هاي نمونه مقدماتی مطالعات در نیز آوري تاب مقیاس

 بشارت توسط 1386 سال در ایران در سازه این روایی ).1383 (بشارت، است گرفته قرار
 مقیاس با آن کردن بسته هم طریق از 1389 سال در پور مشعل چنین هم است. شده تأیید

 يدار یمعن سطح در =64/0r بستگی هم ضریب محاسبه با اهواز یشناخت روان سرسختی
)001/0 p<( به است برخوردار باالیی نسبتاً روایی از سازه این که است داده نشان) از نقل 

 کرونباخ آلفاي ضریب )1386( همکاران و سامانی پژوهش در ).1390پور، عباس و بشارت

                                                                                                                                               
1- Kobasa 
2- Conner & Davidson 
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 تحلیل وهیش به و لیزرل افزار نرم از استفاده با ها داده لیوتحل هیتجز آمد. دست به 87/0 با برابر
  شد. انجام مسیر

  پژوهش هاي یافته
 نشان آوري تاب و خودکارآمدي رویی، سخت متغیرهاي بین بستگی هم ضرایب بررسی

  .دارد وجود معناداري و مستقیم رابطه متغیر سه هر بین که داد
  آوري تاب رویی، خودکارآمدي و سخت بستگی بین متغیرهاي بررسی ضرایب هم 1جدول شماره 

  )زا برون ریمتغ(  متغیر مشخصه
  رویی سخت

  )زا درون (متغیر
  خودکارآمدي

  واسطه) (متغیر
  آوري تاب

  73/0  53/0  00/1  رویی سخت
  64/0  60/0  00/1  خودکارآمدي

  55/0  22/0  51/0  آوري تاب

 و بارون مدل اساس بر ،پژوهش پیشنهادي مدل در موجود ارتباطات بررسی براي
 شود پرداخته متغیرها بین بستگی هم ضرایب بررسی به ابتدا بایست می )،1986( 1کنی

 نشان آوري تاب و خودکارآمدي رویی، سخت متغیرهاي بین مبستگی ه ضرایب بررسی که
 زیر مراحل ادامه در و دارد وجود معناداري و مستقیم رابطه متغیر سه هر بین که داد
  شد: اجرا
  زا درون و زا برون متغیرهاي بین رابطه بررسی اول) مرحله 

 کارآمدي خود متغیر و زا برون متغیر عنوان به رویی سخت متغیر مرحله این در
 و مثبت رابطه رویی سخت اساس این بر شدند. گرفته نظر در زا درون متغیر عنوان به

  دارد. )53/0( کارآمدي خود با معناداري

  است. شده داده نشان یک شماره شکل در رگرسیونی تحلیل این نتایج

  
Chi- square =0/00. df = 0 . p – value = 1/0000 . RMSEA = 0/000 

  خودکارآمدي با رویی سخت رابطه بررسی :1 شماره شکل

                                                                                                                                               
1  -Baron & kanye 

 72/0 53/0 00/1 خودکارآمدي روییسخت
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  واسطه و زا برون متغیرهاي بین رابطه بررسی دوم) مرحله
 عنوان به آوري تاب متغیر و زا برون متغیر عنوان به رویی سخت متغیر مرحله این در
 و مثبت رابطه رویی سخت متغیر اساس این بر شدند. گرفته نظر در واسطه متغیر

 دو شماره شکل در رگرسیونی تحلیل این نتایج دارد. )60/0( آوري تاب متغیر با دار یمعن
  است. شده داده نشان

  
Chi- square =0/00. df = 0 . p – value = 1/0000 . RMSEA = 0/000 

  آوري تاب با رویی سخت رابطه بررسی :2 شماره شکل

  اي واسطه متغیر واسطه به زا درون با زا برون متغیرهاي بین رابطه بررسی سوم) مرحله
 متغیر عنوان به آوري تاب يا واسطه متغیر و رویی سخت زا برون متغیر مرحله این در
 مستقیم تأثیر تا شدند گرفته نظر در زا درون عنوان به کارآمدي خود متغیر و زا برون

 متغیر اساس این بر آید. دست به کارآمدي متغیر بر زا برون چنین هم و واسطه متغیر
 کارآمدي خود متغیر با دار یمعن و مثبت رابطه )51/0( آوري تاب و )22/0( رویی سخت
  است. شده داده نشان سه شماره شکل در رگرسیونی تحلیل این نتایج دارد.

  
                                                 

Chi- square =0/00. df = 0 .  p – value = 1/0000 .  RMSEA = 0/000 
  کارآمدي خود با آوري تاب و رویی سخت رابطه بررسی :3 شماره شکل

   

 64/0 60/0 00/1 آوريتاب روییسخت

 خودکار آمدي

 سخت رویی

ي                          آورتاب

00/4 

00/1 
51/0 

22/0 

55/0 
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 زیر نتایج سوم مرحله تا اول مرحله از رگرسیون ضرایب میزان مقایسه و بررسی با
  آمد: دست به

 تأثیر حالت در مدیران کارآمدي متغیر با رویی سخت رابطه رگرسیون ضریب 
 دهنده نشان که است یافته کاهش غیرمستقیم تأثیر حالت در 22/0 به 53/0 از مستقیم

 رویی سخت زا برون متغیر بین ارتباط در آوري تاب متغیر ابعاد دار یمعن يگر واسطه نقش
 نهایی مدل دار یمعن ریغ مسیرهاي حذف با .است کارآمدي خود زا درون متغیر با
  بود: خواهد زیر صورت به

  
Chi- square =0/00. df = 0 . p – value = 1/00000 . RMSEA = 0/000 

  آوري تاب نقش واسطه به کارآمدي خود و رویی سخت رابطه نهایی مدل :4 شماره شکل
  

 میانگین ریشه )،RMSEA1( تقریبی مجذورات میانگین خطاي ریشه هاي شاخص
 شده لیتعد شاخص )،GFI 3( برازش نیکویی شاخص ))2RMR2( باقیمانده مجذورات

 نشده نرم شاخص )،NFI5( برازندگی شده نرم شاخص )،AGFI4( برازش نیکویی
 تطبیقی برازندگی شاخص و )IFF7( فزاینده برازندگی شاخص )،NNFI6( برازندگی

)CFI8( که است مطلوب بسیار شده مشاهده هاي داده با انطباق هاي مالك عنوان به 
  است. شده گزارش دو شماره جدول در آن نتایج

                                                                                                                                               
1- Root Mean Square Error of Approximation 
2- Root Mean Square Residual 
3- Goodness of Fit Index 
4- Adjusted Goodness of Fit Index 
5- Normed of Fit Index 
6- Non Normed of Fit Index 
7 -Incremental of Fit Index 
8- Comprative of Fit Index 

 يورآتاب

آمدخودکار

 00/1 روییسخت
60/0 

88/0 

64/0 

64/0 
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  دلم برازش نیکویی هاي شاخص :2 شماره جدول
 مقدار  شاخص

RMSEA  204/0  
RMR 038/0  
GFI  92/0  

AGFI  91/0  
NFI 91/0  

NNFI 91/0  
IFF 89/0  
CFI 92/0  

  گیري نتیجه و بحث
 نیروي کارکنان يخودکارآمد و رویی سخت رابطه بررسی منظور به حاضر پژوهش
 مدل که داد نشان نتایج و گرفته صورت آوري تاب يا واسطه نقش بر دیتأک با انتظامی
 رویی سخت که داد نشان ها یافته است. برخوردار مناسبی برازش از پژوهش مفهومی

 هاي پژوهش نتایج با ها یافته از بخش این دارد. کارآمدي با معناداري و مثبت رابطه
 دارد. خوانی هم )1393( همکاران و ذبیحی )،1392( نصیري )،1388( همکاران و باقري

 امنیت و نظم برقراري اصلی عامالن عنوان به انتظامی نیروي کارکنان که زمانی هرحال به
 چنین هم و شود می متأثر آنها کارآمدي خود و عملکرد باشند، برخوردار رویی سخت از

 ناشی اثرات از هستند باال کنترل داراي و باال نفس عزت داراي ،نیب خوش که کارکنانی
 افراد و هستند محفوظ شود، می آنان در انگیزه کاهش به منجر که منفی رخدادهاي از

 برابر در و کنند می کار تر هوشمندانه و ندهست تر کوش سخت باال، پیشرفت به نیاز داراي
 طور به هستند. موفق کارشان در که دارند باور جهینت در و ندهست تر مقاوم روانی فشار
 تا نفر یک که است مهم این بلکه دارد، توانایی چقدر نفر یک که نیست مهم این کلی،

 یا باورها که خودکارآمدي باورهاي .دارد را »خود کردن باور« توانایی حد چه
 مورد تکلیف شود می سبب است، تکلیف یک انجام در خوش توانایی از فرد هاي برداشت

 افراد تنظیم و تفکر فرایند به خودکارآمد افراد .شود انجام مؤثر و مفید صورت به نظر
 و تهدیدآمیز هاي موقعیت با و کنند می کنترل را مشکالت و تعهدات دارند، نظارت خود
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 و تهدید نه بینند می چالش را مشکالت ها آن .شوند می درگیر بیشتر برانگیز چالش
   کنند. می وجو جست را جدید موقعیت فعاالنه
 آوري تاب متغیر با دار یمعن و مثبت رابطه رویی سخت که داد نشان ها یافته چنین هم

 خوانی هم )1393( همکاران و پور صادق هاي پژوهش نتایج با ها یافته از بخش این دارد.

 مطلوب گیر تصمیم توانایی و پیرامون موقعیت درست درك توانایی رویی سخت دارد.
 آمیز استرس موقعیت که دارد بیشتري احتمال رو سخت کارکنان .است خویشتن درباره

 ها آن .کنند ارزیابی مبارزه براي موقعیتی عنوان به کنند تلقی تهدیدآمیز که نیا يجا به را
 روي بر زیاد کنترل که کنند می حس و دارند خودشان و کارشان به بیشتر تعهد احساس
 ارزیابی تغییر براي بالقوه هاي فرصت عنوان به را ها استرس و دارد ریتأث شان زندگی

 به نسبت کار در مشکالت و مسائل برابر در بیشتري آوري تاب افراد گونه نیا کنند. می
 و روانی هاي پریشانی کاهش با بوده باال رویی سخت داراي که افرادي دارند. افراد دیگر
 کمتر خود کار محیط در چنین هم و هستند همراه کار طیمح از تر مثبت ارزیابی نیاز

 و پایدار دشواري از گذشتن ظرفیت آور تاب ویژگی داراي کارکنان .دارند شده تلف وقت
 رویدادهاي از پیروزمندانه کند کمک فرد به تواند می ظرفیت دارند. را خویشتن ترمیم
 هاي شایستگی شدید، هاي تنش معرض در گرفتن قرار رغم به و بگذرد زندگی ناگوار

 برابر در پایداري فقط آوري، تاب البته ببخشد. ارتقاء را خود شغلی و تحصیلی اجتماعی،
 خطرناك شرایط با رویارویی در انفعالی حالتی و نیست دکنندهیتهد شرایط یا ها آسیب
 گفت توان می است. خود پیرامونی محیط در سازنده و فعال شرکت بلکه ندارد،

 است. خطرناك شرایط در روانی، – زیستی تعادل برقراري در فرد توانمندي آوري، تاب
   شود. می آوري تاب افزایش باعث افراد در رویی سخت افزایش اساس این بر

 توان می سوم مرحله تا اول مرحله از رگرسیون ضرایب میزان مقایسه و بررسی با
 متغیر با رویی سخت زا برون متغیر بین ارتباط در آوري تاب متغیر که گرفت نتیجه
  دارد. معنی يگر واسطه نقش کارآمدي زا درون
 کارآمدي خود بر مستقیم غیر طور به آوري تاب که گفت توان می یافته به توجه با

 ،)2006( 1همکاران و فریبرگ هاي پژوهش نتایج با ها یافته از بخش این است. رگذاریتأث

                                                                                                                                               
1  -Faribarg 
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 و سعیدي ،)1393( همکاران و يآباد دولت ،)1391( یزدانی ،)1390( همکاران و جلیلی
 نظر در که گفت توان می دارد. خوانی هم )1393( همکاران و ریاحی ،)1393( همکاران

 از آور تاب کارکنان .است خودکارآمدي از کلی حس یک عنوان به آوري تاب گرفتن
 در .کنند می استفاده مشکالت، با شدن رو روبه موقع خود، آشنایان و دوستان حمایت

 براي و دارند آینده به مثبتی نگاه ها آن و نیستند خود  گذشته اسیر آور تاب کارکنان واقع
 سیر ها، ویژگی این  نتیجه در .دارند انرژي هم و انگیزه هم دلخواهشان  آینده به رسیدن
 و نزولی نه است، صعودي برخوردارند، آوري تاب از که انتظامی نیروي کارکنان زندگی

 افزایش هایش توانایی به نسبت را فرد باور و خودکارآمدي افزایش زمینه خود امر این
 دشوار هاي موقعیت به واکنش و مقابله در فردي هاي تفاوت عنوان به آوري تاب دهد. می
 خود و کند می پردازش يتر مثبت  شیوه به را ناگوار موقعیت آور تاب کارکن یک باشد. می
 با اولیه تعادل به بازگشت آوري تاب کند. می قلمداد توانمند ،آن با رویارویی براي را

 سازگاري موجب رو نیازا و است دکنندهیتهد شرایط در باالتر سطح تعادل به رسیدن
 عملکرد هر در هایشان توانایی به باال خودکارآمدي باورهاي داراي کارکنان .شود می موفق
 که فراديا .کنند می تالش خود موفقیت براي قوا تمام با زیاد احتمال به و دارند اعتقاد

 با ها آن از اجتناب يجا به مشکل تکلیف با مواجهه در دارند باال خودکارآمدي احساس
 را خود شکست دارند، خود اهداف به رسیدن براي باالیی تعهد کنند، می چالش تکالیف
 هنگام .دهند می اسناد ریپذ جبران اما ناقص مهارت و دانش و ناپسند تالش به بیشتر

 دیدگاه کنند، می تجربه را آرامش احساس ترس و اضطراب يجا به مشکل با مواجهه
 سرعت به ها آن شده تضعیف اعتماد شکست بعداز دارند، مسئله حل شیوه از يا گسترده

 و دهند می نشان خود از بیشتري يریدرگ و يمند عالقه تکالیف انجام در یابد، می بهبود
  هستند. ریپذ انعطاف حال عین در ولی دارند، اطمینان خود هاي حل راه به

  پیشنهادها
 بسیار هاي مقوله از یکی عنوان به آوري تاب که شود می پیشنهاد پژوهش نتایج به توجه با

 توسط آن بهبود و ایجاد در و شود گرفته نظر در انتظامی نیروي کارکنان بین در مهم
 افرادي کار محیط در چراکه شود؛ تالش ناجا هاي معاونت و ساؤر هان، فرمانده مدیران،

 و بیشتر آوري تاب از کاري و سازمانی مشکالت برابر در هستند انگیزه داراي که
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 و داده انجام تر مطلوب و تر مناسب را خود کاري امورات و بوده برخوردار يتر مطلوب
 کتبی و شفاهی صورت به کشور استان شش در پژوهشگر که هاي پژوهش نتایج برابر

 بایست می کارکنان رویی سخت و روحیه افزایش و آوري تاب افزایش براي داده انجام
 که این دوم شود، بیشتري توجه کارکنان معیشتی اولیه هاي نیاز به وِیژه طور به نخست

 اجراي و يزیر برنامه یک با تخصصی هاي پلیس يرؤسا و ها معاونت و ناجا سهیرئ ئتیه
 محروم هاي شهرستان و ها استان در سازمانی نیازهاي کردن برطرف به نسبت منظم
 عوامل نیتر مهم از یکی چراکه کرده اقدام اساسی ساتیتأس و تجهیزات جمله از کشور

 از یکی برعکس و است مربوطه تجهیزات و امکانات نبود ها یگان در کارکنان دلسردي
 و نیرو به هان فرمانده و مدیران توجه ها یگان در ناجا کارکنان آوري تاب و دلگرمی عوامل

  .است فردي و یگانی هاي نیازمندي و لوازم و تجهیزات اختصاص
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 منابع

 ،بین ). رابطه1395( راشین ،رجایی ؛طاهره ،فرهادي ؛آفرین آقاسی، ؛الله شهیدي، ؛مسلم اصلی آزاد 
 سازمان چندگانه و ذهنی جسمی، معلولین مراقبین شغلی فرسودگی ابعاد با آوري تاب ورویی  سخت

، صص تابستان ،2سالمت جامعه دوره دهم، شماره  اصفهان. مجله علمی پژوهشی شهر بهزیستی
19-14.  

 دانشگاه دختر دانشجویان در آوري تاب و اخالقی هوش ). رابطه1393( زهرا نام، نیک افشاري، الناز؛ 
  شناسی. ین همایش ملی علوم تربیتی و رواناول کرمان. باهنر شهید

  خودکارآمدي حسب بر شناختی روان آوري تاب ). تبیین1390مسعود ( چاري، ینحس جلیلی، علی؛ 
 شمارة ورزشی، دوره اول، – حرکتی یادگیري و رشد غیرورزشکار. نشریۀ و ورزشکار دانشجویان در
  .132–152 صص ،6

  در آوري تاب و روابط اجتماعی میان در هویت هاي سبک واسطه اي نقش .)1388پور، مریم ( حسام 
  .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز پایان .شیراز هدانشگا دانشجویان

 ،و خودکارآمدي بررویی  سخت آموزش ). تأثیر1393( اصغري، شیرین نیوشا؛ رزیتا؛ بهشته، ذبیحی 
 و مشاوره تهران. فصلنامه شهر متوسطه مقطع اول پایه دختر آموزان دانش یادگیري خودتنظیمی

  .81–98 صفحه ،12 شماره دوره سوم، درمانی، روان

 رابطه بین  بررسی ).1393( ، محمودتبار ملکی رضا؛ ،؛ نوروزي، عبدالرضاموسی؛ میرزاوند ،ریاحی
نخستین همایش ملی علوم  .موزان دبیرستانیآ آوري و خودکارآمدي تحصیلی در بین دانش تاب

  .سازان مبتکر جوان شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه تربیتی و روان

 ،با تنهایی ساحسا و آوري تاب بین ). رابطه1393( اسامه سلیمی، درتاج، فریبرز؛ هیوا؛ سعیدي 
شناسی  فصلنامه روان بانه. شهرستان متوسطه مقطع پسر آموزان دانش تحصیلی خودکارآمدي
 .83-94 صص ،2 شماره ،6 تربیتی، دوره

 آوري در بین  شناختی و تاب سرسختی روان مقایسه ).1395اسمعیل (، پور صادق ؛ارشد ،پور صادق
نوین در حوزه علوم  هاي پژوهشالمللی  اولین کنفرانس بین .کارکنان بیمارستان و دبیران مدارس

المللی  سسه بینؤشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس، م تربیتی و روان
  مطالعات و توسعه علم خاورمیانه

 ،خود راهبردهاي و کارآمدي خود باورهاي رویی، سخت ).1388( یوسفی، حسنیه باقري؛ فریبرز 
 ،14 ، شماره4 دوره ،)کاربردي شناسی روان( رفتار و دختر. اندیشه آموزان دانش در عاطفی تنظیمی

  .35–46 صص
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 سال پنجم، ،علوم مدیریت ایرانمجله  ).1389( آرین پور، قلی ؛نسترن ،سیماراصل ؛مرجان ،فیاضی 
  . 11-19صص 17شماره  ،1389بهار 

 منزله به معنوي هوش و آوري تاب ).1393( محمدي، مسعود آبادي، محمدرضا؛ دولت مشایخی  
 ،3 دوره مدرسه، شناسی روستایی، روان و شهري آموزان نشدا در خودکارآمدي بین پیش متغیرهاي

  . 205-225 صص ،2 شماره

 آوري و امید به زندگی  مقایسه تاب ).1395(سیدعلی  آل یاسین، ؛حسین، مهدیه؛ حیدري ،معزي
شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم  سومین کنفرانس جهانی روان .زنان مطلقه و بیوه شهر اصفهان

سسه آموزش عالی عالمه خویی، دانشگاه ؤآغاز هزاره سوم، شیراز، با همکاري مشترك ماجتماعی در 
  .28-42، صص پژوهان همایش آفرین واحد پژوهش دانش- زرقان

 ،معلمان شغلی رضایت و خودکارآمدي ورویی  سخت بین رابطه بررسی ).1392( طیبه نصیري 
 دانشگاه ارشد، نامه کارشناسی . پایانشهریار شهرستان یک ناحیه دانشگاهی پیش و متوسطه مقطع
  شناسی روان و تربیتی علوم دانشکده السالم علیها الزهراء

 شناسی، سال هفتم،  رویش روان). مجله 1397( احسان، بسطامی؛ آسیه ،مرادي ؛کامران،یزدانبخش
  .14- 19، صص 1397آبان  ،29شماره پیاپی  ،8شماره

 موفقیت با آوري تاب و سرسختی شخصیتی هاي ویژگی رابطه بررسی ).1391( یزدانی، امین 
  ارتش.  پزشکی علوم دانشگاه دکتري،نامه  پایان ارتش، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیلی
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