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  چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی رابطه بین 
گرا و  شناسی مثبت  اي از روان عنوان شاخه  آوري به تاب
که به روش همبستگی انجام شد.  ت از زندگی بودرضای

جامعه آماري این پژوهش را کلیه کارکنان بهداري 
دادند. نمونه آماري پژوهش  شهرستان سراب تشکیل می

هاي مورد  مرد) بودند. نمونه 92زن و  68( نفر 160شامل 
نظر به روش تصادفی ساده از هر دو جنس انتخاب شدند 

  آوري کانر و دیوید سون تابو در این پژوهش مقیاس 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
) 1985( ) و رضایت از زندگی داینر و همکاران2003(

دست آمده   هاي حاصله نتایج ذیل به از دادهد. اجرا ش
از زندگی رابطه مثبت   آوري و رضایت است: بین تاب

و زنان از نظر رضایت از زندگی  انوجود دارد. بین مرد
آوري  ن و مردان از نظر تابدارد. بین زنا وجود تفاوت

  تفاوتی وجود ندارد.

آوري، رضایت از زندگی،  تاب گان:ه کلید واژ

 گرا. شناسی مثبت روان
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  مقدمه
شناسان، تغییري بنیادي  نگرش برخی روان در شیوه

درحال تکوین است. کانون و جهت تازه این نگرش، 
شود  شناسی سالمت خوانده می شناسی کمال یا روان روان
 پردازد؛ نه به جنبه نا به جنبه سالم طبیعت آدمی میکه 

ن رویکرد جدید که آن را یا .)1380، 1سالم آن(شولتس
اند به تازگی در حوزه  نیز نامیده 2گرا شناسی مثبت  روان

سازمان و مدیریت، توجه بسیاري از پژوهشگران را به 
عنوان  ترتیب، جنبش جدیدي با  خود جلب کرده و بدین

گرا ایجاد شده است. همانند  مانی مثبترفتار ساز
گرا، ادعا  گرا، رفتار سازمانی مثبت شناسی مثبت روان
گرایی  کند که به دستاورد جدیدي در ارتباط با مثبت نمی

پردازي،  بلکه بر نیاز به تمرکز بیشتر بر نظریه رسیده است،
پژوهش و کاربرد مؤثر حاالت، صفات و رفتارهاي مثبت 

بیش از این، در قلمروي  .3ط اشاره داردکارکنان در محی
ها با سرمایه فیزیکی، شامل پول، نیروي کار،  سازمان
ایم. پس از سرمایه فیزیکی،  آالت و... آشنا شده ماشین

هاي  ها و تجربه سرمایه انسانی متشکل از دانش، مهارت
 عنوان مجموعه  نهایت سرمایه اجتماعی به کارکنان و در
دیگر افراد مطرح شد. مفهوم جدیدي فرد با  شبکه روابط

، معرفی شده و برگرفته و مشتق 4که به تازگی توسط لوتانز
گرا است، سرمایه  مشتق شده از رفتار سازمانی مثبت

 این شناختی است. امروزه بسیاري از پژوهشگران بر روان
تواند  ها می شناختی سازمان باورند که سرمایه روان

  بیست  فراهم کند.با آغاز سدهآنها براي  پایداري رقابتی مزیت
  

                                            
1. Shlts 
2. positive psychology 
3. Baker, Chauffeur 
4. Lutanz 

  
 ،5سلیگمان شناسان به رهبري  و یک، گروهی از روان

شناسی  شناس و پژوهشگري مشهور در رویکرد روان روان
گرا که نخستین بار، مفهوم ناتوانی اکتسابی را  بیماري

هاي پژوهشی  مطرح کرد، تصمیم گرفتند به بررسی یافته
شناسی  تب روانخود در پنج دهه گذشته با نام: مک

وجود  گرا بپردازند. آنها به این نتیجه رسیدند که با بیماري
ثر براي ؤهاي م دستاوردهاي چشمگیري که دریافت درمان

هاي ذهنی و رفتارهاي ناکارآمد حاصل شده بود،  بیماري
شناسی، در کل، توجه به نسبت اندکی به رشد،  در روان

نتیجه،  در د.شکوفایی افراد سالم شده بو توسعه و خود
دهی  سلیگمان و همکارانش درصدد برآمدند، در جهت

  شناختی، دو مأموریت کامالً هاي روان دوباره به پژوهش
  جدید را مورد نظر قرار دهند:

کمک به افراد با شخصیت سالم، براي برخورداري از  -1
  وري بیشتر در زندگی شادي و بهره

 هاي انسانی سازي قابلیت کمک به شکوفا -2

گرا  شناسی مثبت و بدین ترتیب بود که مکتب روان
جاي مطالعه   شناسی که در آغاز به علم روان ایجاد شد

ها  پرداخت تا مدت بررسی بیماري می  به  سالمت روان
استعداد بالقوه آدمی براي رشد و کمال را نادیده 

هاي اخیر، شمار روزافزونی از  ا در سالگرفت. ام می
قابلیت کمال و دگرگونی در شخصیت شناسان، به  روان

 6گرا شناسان مثبت اند. تصویري که روان آدمی ایمان آورده
 بینانه و امید دهند خوش از طبیعت انسان به دست می

بخش است، زیرا آنها به قابلیت گسترش، پرورش، 
شکوفایی و کمال انسان و تبدیل شدن به آنچه در توان 

                                            
5. Siligman 
6. Positive Psychologies 
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هاي  نتایج پژوهش .)1380آدمی است، باور دارند(شولتس، 

گرا حاکی از آن است  انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت
، 1آوري امیدواري، تاب شناختی، از قبیل: هاي روان که ظرفیت

 عنوان   با بینی و خودکارآمدي، در کنار هم، عاملی را  خوش
  عبارت دیگر،  دهند. به تشکیل می 2سرمایه روان شناختی

آوري،  امیدواري، تاب شناختی، از قبیل: وانبرخی متغیرهاي ر
 یا عامل   منبع  یک  آمدي در مجموع بینی و خودکار  خوش

دهند که در هر یک از این  تشکیل می نهفته جدیدي را 
واقع، لوتانز و  در). 2006(اوي،   متغیرها، نمایان است

گرا  همکارانش در توسعه چارچوب رفتار سازمانی مثبت
یک   عنوان  گرا به شناختی مثبت سرمایه روان ها، در سازمان

ها مطرح  قابلیت سازمانو عامل ترکیبی و منبع مزیت 
شناختی، با  اند. آنها بر این باورند که سرمایه روان کرده

گرایی همچون: امید،  شناختی مثبت تکیه بر متغیرهاي روان
آوري و... منجر به ارتقاي ارزش سرمایه  بینی، تاب خوش
 هاي افراد) و سرمایه اجتماعی (دانش و مهارت انسانی

شود. بنابراین،  (شبکه روابط میان آنها) در سازمان می
شناختی  شناختی، از متغیرهاي روان سرمایه روان

 و قابل گیري گرایی تشکیل شده است که قابل اندازه مثبت
برآنها   مدیریت  اعمال  و امکانتوسعه و پرورش هستند 

ین پژوهش سعی بر آن است که ارتباط بین وجود دارد. در ا
و  گرا  شناسی مثبت  اي از روان عنوان شاخه  آوري به  تاب

آوري در   تاب. بررسی قرار گیرد  از زندگی مورد  رضایت
نوعی حالت قابل توسعه در  شود: اصطالح چنین تعریف می

 قادر است در رویارویی با   اساس آن که بر بوده،  فرد
هاي زندگی و حتی رویدادهاي  ها و تعارض مصیبت ها،  یناکام

                                            
1 . Résilience 
2. Psychological capital   

تر ادامه   ها و مسئولیت بیشتر به تالش افزون مثبت، پیشرفت
  .دهد و براي دستیابی به موفقیت بیشتر، از پاي ننشیند

هاي انجام شده حاکی از آن است که برخی  پژوهش
هاي دشوار  آور، پس از رویارویی با موقعیت افراد تاب

گردند،  باز می  سطح معمولی عملکرد به   هزندگی، دوبار
ها،  حال آنکه برخی دیگر افراد، پس از رویارویی با ناکامی

 کند. ها نسبت به گذشته ارتقا پیدا می ها و دشواري مصیبت
  :آور، داراي این ویژگی هستند در مجموع، افراد تاب

  پذیرند. هاي زندگی را به سهولت می واقعیت -1
 ه زندگی پرمعنا است. این باور معموالً بهایمان دارند ک -2
هاي  داراي توانایی شود. هاي آنها حمایت می وسیله ارزش 

چشمگیر براي وفق دادن سریع خود با تغییرات بزرگ 
  هستند.

کند تا در رویارویی با  رویی به افراد کمک می سخت
منفعت  هایی پر ها را به فرصت زا، دشواري تغییرات تنش

رویی، عبارتند  هاي مورد نظر در سخت نگرش تبدیل کنند.

  طلبی. تعهد، کنترل و چالش :از

مقصود از تعهد آن است که فرد در رویارویی با 
شرایط دشوار، به جاي ترك صحنه، ترجیح دهد حضور 

به افراد درگیر در آن  خود را در صحنه حفظ کرده، 
موقعیت، در برطرف کردن دشواري کمک کند. مقصود از 

هاي خود براي اثر  به توانایی آن است که فرد  کنترل،
گذاري بر نتایج رویدادها باور داشته باشد و مقصود از 

ها به  طلبی، آن است که فرد در رویارویی با چالش چالش
جاي مقصر قلمداد کردن سرنوشت، درصدد ایجاد 

هایی براي رشد خود و دیگران باشد. همچنین در  فرصت
رویانه، فرد باید   هاي سختگیري و بروز رفتار شکل

مسأله و تعامل با دیگران براي تعمیق   هاي حل مهارت
در  هاي اجتماعی را نیز در خود پرورش دهد. حمایت
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ی قهاي انطبا اي است که از پاسخ آوري پدیده واقع، تاب
  شود و علیرغم رویارویی فرد با طبیعی انسان حاصل می

موفقیت و غلبه بر جدي، وي را در دستیابی به  تهدیدهاي
آوري صرف مقاومت  تاب سازد. تهدیدها توانمند می
نیست.  ها یا شرایط تهدید کننده  منفعل در برابر آسیب

فعال و سازنده محیط  آور مشارکت کننده  بلکه فرد تاب
آوري قابلیت فرد در برابر بر  پیرامونی خود است. تاب

ایط معنوي در مقابل شر -روانی -قراري تعادل زیستی

رو  از این. )2003 و دایویدسون، 1باشد(کانر آمیز می مخاطره

توان آن را معادل بهبودي دانست. چون در بهبودي  نمی
فرد با پیامدهاي منفی و مشکالت هیجانی و عاطفی را 

) معتقد 1999(3کامپفر. )2004، 2کند (بونانو تجربه می
ن است یا رسید 4آوري یا بازگشت به تعادل پایه است تاب

  کننده) و قاعدتاً به تعادلی سطح باالتر(در شرایط تهدید
باید موجبات سازگاري موفق در زندگی را فراهم آورد. 

توان در دو  را می  آوري تحقیقات انجام شده در حوزه تاب
کننده  گروه اول به عوامل تعیین ؛بندي نمود گروه کلی طبقه

د. دسته پرداز آور می هاي افراد تاب آوري و ویژگی تاب
(اینکه  آوري هایی است که فهم فرایند تاب دوم پژوهش
هاي  ثر با موفقیتؤآوري موجبات سازگاري م چگونه تاب

آورد) را در دستور کار خود قرار  آمیز را فراهم می مخاطره
از طرفی از جمله عوامل مؤثر بر . )1386اند(جوکار،  داده

گوس ان( آوري است. مثالً رضایت از زندگی نقش تاب
، 6به نقل از سوزاوسانجا 1974 5،کمپل و همکارانش

عنوان تفاوت بین آنچه   ) رضایت از زندگی را به2001

                                            
1.  Cannor & Davidson 
2  .  Boonano 
3  .  Kalpfer 
4.  Baseline homostasis 
5. Campbe 
6  . Suzq & Sanja 

اند. در  خواهد و آنچه که هست تصور کرده شخص می
  اند. آل را طرح کرده حقیقت یک تفاوت بین واقعیت و ایده

هاي اساسی که محققان با آن درگیر   کی از سؤالی
که چه چیزي باعث رضایت از زندگی هستند این است 

شود؟ چرا برخی افراد بیش از دیگران از زندگی  می
توان  رضایت دارند؟ بیشتر تحقیقات در این زمینه را می

موجود است که  شواهدي -1 تحت دو گروه گنجاند:
دهد شخصیت، رضایت از زندگی را متأثر  می  نشان

اهدي که شو -2هاي ذاتی.  ها و ویژگی سازد مثل ژن می
سازد (سوزا،  رضایت از زندگی را متأثر می محیط،

فیلسوفان و اندیشمندان در طول  .)2001، 7لیوبومیرسکی
مانند  ییها اند که ویژگی بر این باور بوده تاریخ همواره

هاي  دوست داشتن، عقل و عدم وابستگی از جمله مؤلفه
هاي تجربی در  اساسی رضایت از زندگی است. بررسی

ضایت زندگی و به دنبال آن در چارچوبی مورد ر
شکل گرفتند.  20تر بهزیستی فاعلی از اوایل قرن  گسترده

خلق و خو را از  9نقل از لوپز ) به1925(8براي مثال فلوگل
طریق ثبت رویدادهاي عاطفی مطالعه کرد. پژوهشگران 
بعد از جنگ جهانی دوم نیز رضایت از زندگی و شادکامی 

قلمرو در  بررسی کردند. هاي ساده فهرسترا با استفاده از 
توان مشخص  بهزیستی فاعلی چند فرایند تاریخی را می

شناسان که عمدتاً متمرکز در   مطالعه جامعه -1 کرد.
شناختی مانند درآمد و ازدواج  بررسی تأثیر عوامل جمعیت

 بر بهزیستی فاعلی است.

هاي متخصصان بهداشت روانی با تأکید  پژوهش -2 
هاي  ین اندیشه که بهداشت روانی فراتر از فقدان نشانهبر ا

                                            
7. Suza & Lyubooimrsky 
8. Flogel 
9  . Lupez 
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افسردگی است شادکامی و رضایت از زندگی را نیز دربر 
 گیرد.  می

هاي روانشناسان شخصیت که به بررسی  پژوهش -3
اند(داینر،  شخصیت افراد خوشحال و غمگین پرداخته

   .)2003، 1اویشی و لوکاس

تأمین  -1د. بهزیستی فاعلی از چند جهت اهمیت دار
اثبات  -2سالمت روانی، جسمانی و افزایش طول عمر 

گیري شاخص  اندازه -3ارزش شادکامی براي انسان 
هاي اقتصادي و اجتماعی  کیفیت زندگی در کنار شاخص

و میزان سالمت یا  GNP(2مانند تولید ناخالص ملی(
هاي  هاي عمده بهزیستی فاعلی عبارتند از: مؤلفه مؤلفه. جرم

شوند و  که معموالً به عاطفه مثبت و منفی تقسیم می عاطفی
گیرد  می بر شناختی که رضایت از زندگی را در  هاي مؤلفه

  فرایند یک به   رضایت از زندگی ).1993(پاوت و داینر، 
قضاوتی و شناختی اشاره دارد(داینر، امونز، الرسن و گریفتین 

ساس که در آن افراد کیفیت زندگی خود را برا ).1985
چه اشخاص  اگر. کنند ها ارزشیابی می اي از مالك مجموعه

هاي مهم یک زندگی خوب از قبیل  مختلف در زمینه مؤلفه
سالمت و روابط موفق با یکدیگر توافق دارند، اما به این 

 هاي  یکی از شاخص .دهند هاي متفاوتی می ها وزن مؤلفه
 بهداشت روانی میزان رضایت از زندگی است. مراد از

نسبت به  نگرش فرد، ارزیابی عمومی رضایت از زندگی،
هاي زندگی همچون  کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه

تجربه شادکامی . زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است
رود و  شمار می و رضایت از زندگی هدف برتر زندگی به

احساس غم و ناخوشایندي اغلب مانعی در راه انجام 
رضایت از زندگی بازتاب . شود ه میفرد شمرد وظایف

                                            
1. Diener; Oihi; Luckas  
2. Gross National Production (GNP) 

باشد  توازن میان آرزوهاي شخصی و وضعیت فعلی او می
چه شکاف میان سطح آرزوهاي فرد و  به بیان دیگر هر

مندي او کاهش  وضعیت عینی وي بیشتر گردد رضایت
 . بنابراین)1386به نقل از زکی،  1373یابد (اینگهارت،  می

رت معناداري صو  تواند به رضایت از زندگی می
گیري شود و به صورت قابل توجهی نیز افزایش یا  اندازه

توان با شناسایی عوامل مؤثر بر  عبارتی می کاهش یابد. به
رضایت از زندگی درصدد افزایش آن برآمد. بنابراین با 
الهام از مبانی نظري و تحقیقات مشهود، هدف اصلی 

یت آوري در رضا پژوهش حاضر بررسی ارتباط نقش تاب
 از زندگی است.

  
  تحقیق روش

جامعه این پژوهش به روش همبستگی انجام شد. 
آماري پژوهش حاضر را کلیه کارکنان بهداري شهرستان 

 مرد) به 92زن و  68نفر( 160دادند که  سراب تشکیل می
صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در   نمونه به  عنوان 

مقیاس  :هاي زیر استفاده شد این پژوهش از مقیاس
این مقیاس  )Dc-RISC( آوري کانر و دیویدسون تاب

) 2003( سؤال است که توسط کانر و دیویدسون 25شامل 
گیري قدرت مقابله با فشار و تهدید تهیه شده  جهت اندازه

اي (کامالً  بندي پنچ گزینه است. براي هر سؤال طیف درجه
 نادرست تا همیشه درست) درنظر گرفته شده که از صفر

گذاري  (همیشه درست) نمره کامالً نادرست) تا چهار(
آوري را  چه تعداد مختلف تاب شود. این مقیاس اگر می
(به  روایی باشد. سنجد ولی داراي یک نمره کل می می

(به  روش تحلیل عوامل و روایی همگرا و واگرا) و پایایی
کرونباخ) مقیاس توسط ي روش بازآزمایی و آلفا

هاي مختلف (عادي و خطر)  گروهسازندگان آزمون در 
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احراز گردیده است. براي استفاده در ایران، ابتدا فرایند 
ترجمه و برگرداندن به انگلیسی انجام پذیرفت و پس از 
تأیید سازندگان مقیاس مجوز استفاده از آن اخذ گردید. 

کرونباخ و براي ي پس براي احراز پایایی از روش آلفا
استفاده شد. پایایی  یعامل تعیین روایی از روش تحلیل

الً منطبق با پایایی محاصل شد که کا 93/0مقیاس برابر 
گزارش شده توسط سازندگان مقیاس بود. نتایج تحلیل 

هاي اصلی بیانگر وجود یک عامل  عاملی به روش مؤلفه
کلی در مقایس بود. مالك استخراج عوامل شیب منحنی 

 KMOاخص اسکري و ارزش ویژه باالتر از یک بود. ش
و در  2174و ضریب کرویت بارتلت برابر  91/0برابر 

دهنده کفایت  نشان؛ که معنادار بود 0001/0سطح 
همبستگی بودند. نتایج حاضر  داراي و اه گیري سؤال نمونه

این مقیاس  یاییهاي دیگر تحقیقاتی که روایی و پا با یافته
  ).   1386اند همخوانی دارد (جوکار،  را بررسی نموده

این مقیاس پنج سؤالی توسط . مقیاس رضایت از زندگی

) جهت سنجش میزان رضایت 1985داینر و همکارانش(
عنوان شاخص   به  کلی از زندگی تهیه شده است و

ها مورد استفاده قرار  احساس شادمانی در پژوهش
). داینر و همکارانش روایی(به شیوه 2004گیرد(کارر،  می

) مطلوبی 89/0-ی(آلفا کرونباخهمگرا و افتراقی) و پایای
  اند. در مقابل هر سؤال طیف براي مقیاس گزارش نموده

) تا کامالً 1(نمره  از کامالً موافقم  اي نمره  5لیکرت 
) در نظر گرفته شد. این مقیاس توسط خیر 5(نمره  مخالفم

) براي استفاده در ایران مورد انطباق قرار 1383و سامانی(
روایی و پایایی آن را مطلوب گزارش گرفته است و شواهد 

ه متناسب کاي است  هاي این مقیاس به گونه اند. سؤال نموده
 .با زندگی نوجوانی و بزرگسالی است

  ها یافته
  کننده در آزمون فراوانی زنان و مردان شرکت .1شماره  جدول

درصد   درصد  تعداد  
  معتبر

درصد 
  تجمعی

  5/42  5/42  5/42  68  زن
  0/100  5/57  5/57  92  مرد
    0/100  0/100  160  کل

 .دهند درصد را مردان تشکیل می 5/57درصد از افراد مورد آزمون را زنان و  5/42

 
  کننده در آزمون فراوانی زنان و مردان شرکت .1 شماره نمودار
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  آوري و رضایت از زندگی میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقادیر تاب .2 شماره جدول
  انحراف معیار  میانگین  بیشترین  کمترین  تعداد  

  81226/15  1000/72  00/68  00/42  160  آوري تاب
  97018/2  3563/14  00/22  00/10  160  رضایت از زندگی

 
 آوري توزیع فراوانی نمرات تاب .2 شماره نمودار

 
  توزیع فراوانی نمرات رضایت از زندگی .3 شماره نمودار

  
  

  آوري و رضایت از زندگی برحسب جنسیت ین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقادیر تابمیانگ .3 شماره جدول
انحراف   میانگین  تعداد    

  معیار
  بیشترین  کمترین

  00/98  00/45  55252/14  4853/71  68  زن  آوري تاب
  00/98  00/42  74657/16  5543/72  92  مرد
  00/98  00/42  81226/15  1000/72  160  کل

رضایت از 
  ندگیز

  00/20  00/10  55390/2  5000/13  68  زن
  00/22  00/10  10793/0  9891/14  92  مرد
  00/22  00/10  97018/2  3563/14  160  کل
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  آوري و رضایت از زندگی در زنان و مردان  مقایسه میانگین تاب .4شماره جدول
درجه  tمقدار   

  آزادي
سطح 
  داري معنی

  64  158  -. 422  آوري تاب

رضایت از 
  دگیزن

226/3-  158  002  

 
 48/71و در زنان  55/72آوري در مردان   میانگین تاب 

داري بین میزان  اختالف معنی tبا آزمون  .باشد می
آوري زنان  آوري زنان و مردان وجود ندارد. یعنی تاب تاب

میانگین رضایت از  باشد. و مردان مشابه و یکسان می

است که مطابق  5/13و در زنان  98/14زندگی در مردان 
رضایت از زندگی  داري از میزان اختالف معنی tبا آزمون 

زنان و مردان وجود دارد و رضایت از زندگی مردان بطور 
  باشد. داري بیشتر از زنان می معنی

  
آوري و رضایت از زندگی در زنان و مردان  مقایسه میانگین تاب. 4نمودار شماره 

  
  آوري میزان رضایت از زندگی و میزان تاب بررسی رابطه بین .5 شماره جدول

  رضایت از زندگی  آوري تاب    
  .561)**(  1  ضریب پیرسون  آوري تاب

  .000  0  داري سطح معنی
  160  160  تعداد

  1  .561)**(  ضریب پیرسون  رضایت از زندگی

  0  .000  داري سطح معنی
  160  160  تعداد

  01/0داري در سطح  معنی **

دهد که رابطه  گی پیرسون نشان میماتریس همبست  
) بین رضایت از =r=، 000/0 p 0 /561داري ( مثبت معنی

چقدر  آوري وجود دارد. یعنی هر زندگی و میزان تاب

شود. میزان رضایت از زندگی  آوري بیشتر می میزان تاب
  .یابد نیز افزایش می
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  حث و نتیجه گیريب
ارتباط بین  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی

ها نشان داد که  آوري و رضایت از زندگی بود و یافته تاب
از زندگی رابطه مثبت وجود  آوري و رضایت بین تاب

گرا با شعار  شناسی مثبت هاي اخیر روان دارد. در سال
هاي انسان مورد توجه  توجه به استعدادها و توانمندي

شناسی قرار گرفته است. این  هاي مختلف روان حوزه
هایی  ها و شیوه هایی خود را شناسایی سازهرویکرد هدف ن

کند. از  داند که بهزیستی و شادکامی انسان را فراهم می می
روي عواملی که موجبات تطابق هرچه بیشتر آدمی با   این

ترین  بنیادي .سبب گردند نیازها و تهدیدهاي زندگی را
د. در این میان نباش هاي مورد پژوهش این رویکرد می سازه
هاي  اي مخصوصاً در حوزه ي جایگاه ویژهآور تاب
شناسی خانواده و بهداشت و  شناسی تحولی، روان روان

سالمت روانی به خود اختصاص داده است(کمپل، سلیس، 
آوري فرایند توانایی یا پیامد  تاب ).2006و استین،  1کوهان

برانگیز و   رغم شرایط چالش آمیز علی سازگاري موفقیت
درنظر داشتن  آوري با تاب .ده استتهدیدکننده تعریف ش
زا و توانایی ذاتی افراد براي  توام شرایط استرس

پاسخگویی، دوام آوردن و رشد نرمال درحضور شرایط 
حل   آوري یک راه شود. مفهوم تاب زا مطرح می استرس

به نقل از  1388بخش و خوشایند است(کاظمی،  امید
از  هیچ انسانی در گذر زندگی ).1388علیزاده، 

زاي  پذیري روانی مصونیت ندارد. عوامل استرس آسیب
اند تهدیدکننده سالمت  بینی قابل پیش شدید که معموالً غیر

یکسان  يزا ها در شرایط استرس د و انساننباش روانی می
دهند. تحقیقات نشان داده است که یکی  واکنش نشان نمی

 وري است.آ هاي متفاوت مفهوم تاب از دالیل این واکنش
                                            

1. Campbe; Sillis; Cohan; Stein 

آوري نه تنها به معناي مقابله با مشکالت در  تاب
پذیر به فشارهاي   ناگوار، بلکه پاسخ انعطاف رویدادهاي

آوري نوعی ویژگی است که از  زندگی روزانه است. تاب
تواند به مرور زمان  فردي به فرد دیگر متفاوت است و می

رشد کند یا کاستی یابد. پژوهشگران در مطالعات خود 
ها که در معرض آسیب قرار  که بسیاري از انساندریافتند 

بگذرند و حتی به   توانند به سالمت از آن اند می گرفته

؛ 1386 ،(خزانلی، پارسا رشدي بیش از پیش دست یابند

مدارکی وجود دارند که نشان  ).1388به نقل از علیزاده، 
دهد رضایت از زندگی یک راه مهم براي اهداف معتبر  می

رسد که تفکرشان  نظر می  ردم شاد هستند بهاست. وقتی م
 بیشتر فراغ اندیش و خالق است. در مقابل افرادي که شاد

رسد دید تونلی و  نظر می باشند. به نیستند مضطرب می
از طرفی مهمترین  تفکر خشک را به نمایش بگذارند.

 تفاوت احساسی بین زن و مرد این است که زنان تغییر
درصد بیشتر از مردان از  50نان پذیري بیشتري دارند. ز

  برند و هیجان منفی اضطراب و روان رنجوري رنج می
بیشتري در زندگی روزمره دارند و دو برابر مردان دچار 

شوند. شاید این مهمترین دلیل کم بودن  افسردگی می
تحقیقات  نسبت به مردان باشد.  رضایت از زندگی زنان

ن، ساکلوفسگی، )، آستی1387انجام شده توسط عظیمی(
به نقل از  2003؛ هایز، 2004کال.و،  )، (مک2006ایگان(

) در 2003)، لوري جاي(2005)، هانینتون(1388بهاري، 
اخیراً روانشناسی با تحت تأثیر  همین راستا بوده است.

آوري،  گرا مثل مفاهیم تاب هاي مثبت قرار گرفتن جریان
هاي رسیدن  نماید راه بینی، امید سعی می شادکامی، خوش

ها بیاموزد. برخی از این  به زندگی شادتر را به انسان
شناسی  هاي آسیب ویژه حوزه  شناسی به هاي روان حوزه
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گرا بر مفهوم  شناسی مثبت با تأثیر پذیرفتن از روان روانی، 
اند(سیلگمن،  وري و ایمنی تأکید بیشتري کردهآ تاب

به  .)1388 ، به نقل از علیزاده،2000، 1اسیکنزیت، مهالی

هدف از زندگی کسب لذت است و  2اعتقاد آلبرت الیس
هاي خوش است. او معتقد  منظور از زندگی داشتن لحظه

را ناراحت  ها است این خود مشکالت نیستند که انسان
کنند بلکه نگرش مردم به مشکالت است که آنها را  می

هاي  توان به انسان کند. بر همین اساس می بیمار می
باورها  امیدي نشوند. آموخت که گرفتار غم و ناهوشمند 

د و آنها را نهاي اشتباه خود را بشناس و عقاید و فرضیه
توانند با تربیت کردن و نظم  ها می تغییر دهند زیرا انسان

القیت خبخشیدن افکارشان زندگی را مملو از کامروایی، 
تا،  بخش نمایند(شارف، بی و از لحاظ هیجانی رضایت

در مجموع  ).1388، به نقل از علیزاده، 1381، فیروزبخت
هاي پژوهش حاضر داراي مضامین نظري و کاربردي  یافته

توان این مدل  باشد. به لحاظ نظري می خاصی می
تأثیر آن را از  ها پیشنهادي را بسط داده و در سایر زمینه

نظر عاطفی، شناختی و هیجانی مورد بررسی قرار   نقطه
اندرکاران   توان توجه دست بردي میداده و از نظر کار

آوري و  تعلیم و تربیت و والدین را نسبت به آموزش تاب
در جهت افزایش رشد عاطفی و شناختی و هیجانی جلب 

هاي این پژوهش عدم کنترل   از جمله محدودیت نمود.
شود در تحقیقات آتی  پیشنهاد می هاي شخصیتی بود. ویژگی

نظر گرفته شده و  یرهاي متعامل درعنوان متغ  ها به ویژگی  این
  آوري و رضایت از زندگی تأثیر همزمان آن بر روي تاب

  شود. بررسی 

  
                                            

1. Seligman  Scikszenti, Mihali  
2. Ellis 

  منابع
ارتباط بین هوش  .)1388(. بهاري، صونا -

هیجانی و رضایت از زندگی و تبعیت 
. هاي ارتباطی بر آنها اثربخشی آموزش مهارت

دانشگاه  چاپ نشده.نامه کارشناسی ارشد  پایان
 د اسالمی واحد تنکابن.آزا

اي  نقش واسطه .)1386( .جوکار، بهرام -
آوري در رابطی بین هوش هیجانی و  تاب

فصلنامه  .هوش عمومی با رضایت از زندگی

 .86دوم،پاییز دوم،شماره معاصر،دوره شناسی روان

اعتباریابی مقیاس  .)1386( .علی زکی، محمد -
. آموزان چندبعدي رضایت از زندگی دانش

 .شناسی بالینی ایران پزشکی و روان وانمجله ر
 .49 - 1386، 57، بهار 1سال سیزدهم، شماره 

شناسی کمال، الگو  روان .)1380(  ، ؟شولتس -
چاپ  .ه گیتی خوشدلمترج. شخصیت سالم

 پیکان. :نهم، تهران

رابطه رضایت از  .)1386( .ی، هاشممعظی -
 .آموزان مشهد دانش  زندگی و دینداري در بین

 اره تحقیقات آموزش و پرروش.ادمشهد: 

 -تدوین برنامه عقالنی .)1388( .علیزاده، سپیده -
هیجانی، رفتاري و بررسی تأثیر آن بر تاب 

. وي آي وري و سالمت روان افراد مبتال به اچآ
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satisfaction of  Dainer (1985) have been 
used. The finding of the study revealed 
that: There is a positive relation between 
resilience and satisfaction of life. There is 
a difference between satisfaction of life in 
females and males. There is no difference 
between satisfaction of life in females and 
males. 
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Abstract  

The present research investigated the 
relationship between resilience as a branch 
of positive psychology and satisfaction of 
life. The statistical population of the study 
includes all employees of Sarab’s Imam 
Khomeini hospital.160 people (68 female 
and 92 male) were randomly selected as 
the sample population. For measuring the 
variable of this research; the reliance scale 
of Cano and  Davidson  (2003)  and 


