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  :چکیده

 ناجا ویژه یگان کارکنان در آوري تاب با شخصیتی هاي ویژگی بین ۀرابط بررسی حاضر پژوهش از هدف
 شهر ویژه یگان کارکنان ۀکلی شامل آماري ۀجامع .است همبستگی - توصیفی نوع از حاضر پژوهش .است
 روش به که دباش می تهران شهر ویژه یگان کارکنان از نفر 272 بررسی مورد نمونه .دباش می تهران
 سون دیوید و کانر آوري تاب ۀپرسشنام )1 :از عبارتند پژوهش ابزار .شدند انتخاب اي طبقه گیري نمونه

)CD-RISC(. محمدي)بر را مقیاس این وي .است کرده یابیهنجار ایران در استفاده براي را مقیاس این )1384 
 پرسشنامه)2 .آمد دست به /.89 کرونباخ آلفاي درونی همسانی سنجش با آن پایایی و کرد اجرا نفر 248 روي

 آلفاي ضریب از استفاده با آزمون این پایایی ضرایب .)NEO-FFI( کوتاه فرم - نئو شخصیتی هاي ویژگی
 سونپیر همبستگی روش از استفاده با هآمد بدست هاي داده .است آمده دست به /.87 تا /.56 بین کرونباخ

 منفی معنادار ارتباط از حاکی )05/0 سطح در( پژوهش هاي یافته نتایج .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد
 با پذیري لیتئومس و پذیري انعطاف گرایی، برون مثبت معنادار ارتباط و آوري تاب با نژندي روان بین

 النئومس گردد می پیشنهاد لذا .ندارد آوري تاب با معناداري ۀرابط بودن دلپذیر ولی باشد می آوري تاب
 به روانی سالمت به توجه بر عالو استخدام از قبل شناختی روان هاي آزمون اخذ خصوص در مربوطه
 تعیین در و داشته اي ویژه اهتمام سازمانی کارایی با مرتبط روانشناختی فاکتورهاي و روانشناختی هاي تفاوت

   .گردد اي ویژه توجه افراد هاي تفاوت به رسته

  :کلیدي واژگان
  .ناجا ویژه گانی ،دلپذیري ،پذیري تیمسئول ،پذیري انعطاف ،گرایی برون ،نژندي روان ،آوري تاب ،شخصیت

                                                                                                                                        
 ). saadatazhar@yahoo.com :نویسنده مسئول(دانشگاه علوم و تحقیقات کارشناس ارشد روانشناسی عمومی . 1
 . استادیار روان شناسی تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین. 2
 . دانشجوي دکتري علوم و تربیت اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی. 3

25/09/93:تاریخ دریافت
28/11/93:تاریخ پذیرش

  26تا  7از صفحه  
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  :مقدمه 
 در و کنند می پناهی بی احساس معموالً نامالیمات و خطرها نامساعد، شرایط برابر در ها انسان

 غیر نتایج و نمایند تحمل ناگوار موقعیت و خطرها برابر در که کنند می سعی نیز مواقع بسیاري
 به اجتماعی علوم حوزه در اغلب » 1رایج جادوي« این اجراي توانایی .آورند می دست به اي منتظره
 و شنک فرایند« عنوان به اجتماعی علوم در آوري تاب .دارد نام »2آوري تاب« یا پذیري انعطاف عنوان

 روشی عنوان به را آوري تاب )2006( 3کانر ).2001 هانتر،(شود می فرض »نامالیمات مقابل در واکنش
 تهدید را فرد روان سالمت که عواملی و زا استرس عوامل با مقابله در فرد توانایی گیري اندازه براي
 سازگاري توانایی را آوري تاب )2002(4بالك که است حالی در این و است کرده تعریف کند، می

 عامل آوري تاب ).2005 فوندر، و بالك لتزرینگ،( داند می محیطی شرایط حسب بر کنترل سطح
 کمک زندگی زاي استرس و سخت شرایط با سازگاري و مواجهه در افراد به که است اصلی

 آور  تاب افراد .کند می محافظت زندگی مشکالت و روانی اختالالت برابر در را آنها و کند می
 ماهیتی آوري تاب .دارند شان زندگی در محیطی زاي استرس عوامل با باالیی فردي سازگاري

 دیگر ابعاد در و باشد، آور تاب بعد یک در فرد است ممکن بنابراین .دارد گانه چند
  .باشد نداشته آوري تاب

  آوري تابة دربار پژوهشی هاي موج

 خطرزا هاي موقعیت در که افرادي هاي ویژگی شناسایی بافتار از بیشتر آوري، تابۀزمین در پژوهش
 مطرح آوري تاب به توجه و پژوهش در موج سه زمینه این در .است گرفته نشأت کنند می زندگی

  .است شده

  آوري تاب هاي ویژگی -اول موج

 که خطرزایی عوامل به توجه از الگو تغییر بر آوري تاب بررسی موج اولین تاریخی، دیدگاه از
 موج این در .بود متمرکز فرد، یک هاي توانایی شناسایی بر شده شناختی روان مشکالت به منجر

 )1992(اسمیت و ورنر بررسی و )1991(همکاران و گارمزي ،)1990(ماستن هاي فعالیت به توان می

                                                                                                                                        
1. ordinary magic 
2. Resiliency 
3. Canner 
4. Block 
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 والدین داراي کودکان داد نشان گارمزي مطالعات شد، گفته نیز قبالً که چنان .کرد اشاره
 معیار .شدند مقاوم و کفایت با افرادي )کردند می زندگی بدي شرایط در که( اسکیزوفرنیک

 درونی کنترل کانون ،)داشتن دوست و بازي کار، در (بودن مؤثر از بود عبارت گارمزي اطمینان
  ).1388کشان، دامن از نقل به(طبعی شوخ و دهی خودنظم مثبت، دیدگاه ،داشتن

   آوري تاب فرآیند -دوم موج

 آوري تاب حاالت که پرسش این به پاسخ جهت بود تالشی آوري تاب بررسی دوم موج
 و شکست فرآیند یک طی آوري تاب حاالت که دارد وجود عقیده این شود؟ می کسب چگونه
 عنوان به آوري تاب حاالت زمینه در بیشتري جزئیات با فرآیند یک .آید می دست به مجدد انسجام

 .گردید مطرح )1990(همکاران و 1ریچاردسون ۀوسیل به ناهوشیار یا هوشیار انتخاب از کارکردي
 روانی زیستی، تعامل مراحل بین از گروه یا فرد آن طی که دهد می ارائه خطی الگویی ریچاردسون

 انتخاب و مجدد انسجام براي آمادگی گسیختگی، هم از زندگی، هاي فوریت با تعامل معنوي، و
 تعامل بدون را مراحل این یا دارد تعادل به برگشت آورانه، تاب صورتی به مجدد انسجام براي
 ریزي برنامه گسیختگی هم از میان از که یابند می را فرصت این افراد الگو، این طبق بر .گذراند می

 گسیختگی هم از پیامدهاي ناهوشیار، یا هوشیار صورتی به محیطی رخدادهاي به واکنش با شده
   .کنند انتخاب را خویش

  آوري تاب ۀنظری -سوم موج

 یک انرژي این منبع آوري، تاب نظریه طبق و دارد نیاز انرژي به رشد براي آورانه تاب مجدد انسجام
 وجود فرد هر درون در نیرویی که است این آوري تاب نظریۀ راتعبا از یکی .است ذاتی و معنوي منبع
 منبع یک نیرو این .دهد می سوق هماهنگی و خرد دوستی، نوع خودشکوفایی، سوي به را او که دارد

 یا انرژي منبع که این از بود عبارت گردید منجر آوري تاب بررسی سوم موج به که پرسشی .دارد معنوي
 یک چیزي چه است؟ کجا در و چیست شود می منجر آورانه تاب مجدد انسجام به که انگیزشی
 ما که است موضوع این کننده تبیین آوري تاب روي کار مفهومی نظر از سازد؟ می آور تاب را کودك

 اهمیت به حداقل شایستگی، و تحول ارتقاء .دهیم قرار اولویت در را مثبت هاي هدف تا نیازمندیم
   ).1384 محمدي،( شود می منجر یکسانی نتایج به واقع در و است مشکالت وقوع از پیشگیري

                                                                                                                                        
1. Richardson 



 

 10 

  1393 زمستان |38شماره |نهم سال |ترویجی - علمی نشریۀ

  :لهأمس بیان 
 عوامل معرض در داشتن قرار رغم علی است، محیط با ثرؤم سازگاري در افراد توانایی آوري، تاب
 منفی پیامدهاي با که هستند منفی هاي موقعیت و شرایط دسته آن آفرین خطر عوامل .آفرین خطر

   ).2006الرن، مک و گومز( شوند می مرتبط رفتاري ومشکالت

 انسان هاي توانمندي و ها استعداد به توجه با گرا مثبت روانشناسی رویکرد اخیر هاي سال در
 این .است گرفته قرار روانشناسان توجه مورد )ها اختالل و ها نابهنجاري به پرداختن جاي به(

 کامی شاد و بهزیستی که داند می هایی شیوه و ها موضوع شناسایی را خود نهایی هدف رویکرد
 هاي تهدید و نیازها به آدمی بیشتر تطابق موجب که عواملی رو این از .دارند دنبال به را انسان

 آوري تاب میان این در .است رویکرد این در پژوهش مورد موضوع ترین بنیادي شود، می زندگی
 است، یافته روانی بهداشت و خانواده روانشناسی تحولی، روانشناسی هاي حوزه در اي ویژه جایگاه

 و کوهن(شود می افزوده موضوع این با مرتبط هاي پژوهش شمار بر روز هر که طوري به
 بلکه نیست، خطرناك هاي موقعیت یا آسیب برابر در پایداري فقط آوري تاب ).2006استین،

 طور همان واقع در .)2003دیویدسون، و کانر( است خود پیرامون محیط در سازنده و فعال شرکت
 و آسیب از ساده بهبود یک که آن از بیشتر آوري تاب ،است کرده بیان )2002( سون ریچارد که

 نظر طبق بر و است حیاتی تعادل خوردن برهم از اي دوره دنبال به مثبت سازگاري یا رشد باشد، مصیبت
 تنش به نسبت ناپذیري آسیب با مترادف و زا تنش وضعیت با ماندن زنده از بیشتر چیزي )2004( 1بونانو
 با رویارویی در مثبت پیامدهاي با مرتبط هاي ویژگی بر آوري تاب مورد در قبلی هاي نظریه .نیست

 با رابطه و کارآمد مدارس مثل بیرونی حفاظتی عوامل و اند داشته کیدأت زندگی نامالیمات
 که حالی در .اند دانسته ثرؤم آوري تاب دهندهءارتقا عوامل عنوان به را گر حمایت بزرگساالن

 و مزاج مانند سرشتی هاي متغیر از متشکل بعدي چند موضوعی را آوري تاب فعلی هاي نظریه
 با خوبی به دهد می اجازه افراد به که دانند می لهأمس حل مثل خاص هاي مهارت با همراه شخصیت

  ).2006استین، و کوهن( کنند مقابله زندگی زاي تنش وقایع

 مدل اساس بر .است شخصیتی صفات نقش است، مطرح آوري تاب حوزه در که مسایلی جمله از
 با رویارویی در استفاده مورد اي مقابله هايدراهبر )1997( زوکرمن و بلوگر افتراقی مقابله - انتخاب

                                                                                                                                        
1. Bonannot 
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 صفات به شده انتخاب مقابله هاي راهبرد نوع و هستند منفی یا مثبت هاي پیامد ةکنند تعیین تنش
 یا آن به واکنش نوع در ثیرأت طریق از شخصیت مدل این طبق واقع در دارد بستگی افراد شخصیتی

 صفات که آنجا از نتیجه در .گذارد می ثیرأت تنش با مرتبط فرایندهاي بر زمینه دو هر در ثیرأت
 صورت به افراد کنند، می ترغیب را متفاوت اي مقابله راهبردهاي گیري کار به افراد، خاص شخصیتی

  ).1391زاده، شفیع از نقل به ؛2011روش، و بارتلی(دهند می پاسخ تنش به متفاوت

 بلکه افراد خصوصیات تنها نه که، است میسر زمانی شغلی موفقیت که است داده نشان ها پژوهش
 تشخیص و گانه دو شناخت این برمبناي .گیرد قرار بررسی مورد آنها به مربوط مشاغل خصوصیات

 در فرد که کند می ایجاب جامعه مصالح .پذیرد می صورت احسن انتخاب که آنهاست میان رابطه
 بهتر که باشد مکانی کنددر می حکم نیز فردي مصالح و نماید بتواندخدمت بهتر که گیرد قرار جایی
  :گیرد قرار ارزیابی مورد باید عامل دو افراد شغلی گزینش در این بنابر .یابد تعالی و رشد بتواند

 در ارزیابی - 2 ؛فرد شخصیتی هاي ویژگی کلی بطور و ها توانایی عالیق، زمینه در فرد ارزیابی -1
 ).25: 1368حجازي،( دارد ضرورت شغل درآن موفقیت براي که هایی ویژگی و ها توانایی زمینه

 عالی تحصیالت یا و هوش قبیل از مختلف عمومی صفات که اند عقیده این بر نظران صاحب از بسیاري
 براي را واحدي عوامل مجموعه ،موارد اغلب در نتیجه در کند؛ می کمک اي حرفه موفقیت به مشاغل همه در

 داشته الزم توجه روانی و شخصیتی هاي ویژگی به آنکه بی گیرند می کار به مختلف مشاغل در افراد انتخاب
 و محیط یا تحصیالت با افراد اي حرفه تخصص تناسب لحاظ از اینکه رغم علی گردد می مشاهده گاه .باشند

 در تواند می که دالیلی از یکی .نیست بخش رضایت کار محصول اما ندارد، وجود اشکالی آنها کار وسایل
 احساس در توان می را انسانی عوامل این .است افراد انسانی و روانی عوامل به توجه عدم باشد ثرؤم رابطه این

  ).150: 1380حجازي،( کرد خالصه سازمان در کار به او ۀعالق و شغل از شخص خاطر رضایت

 گزینش تردید بدون .است برخوردار زیادي اهمیت از پلیس کارکنان استخدام و گزینش
 در اشتغال .بیاورد بار به تواند می را بسیاري اجتماعی و اقتصادي هاي هزینه نامناسب کارکنان
 .است فردي به منحصر شغل دهند، می خود کارکنان به که اقتداري و قدرت حیث از پلیس ادارات

 کرد استفاده هایی روش از و داشت مبذول اي ویژه توجه باید کارکنان این استخدام در رو این از
 را جامعه سان بدین و شود اجتناب الزم هاي صالحیت فاقد هاي پلیس استخدام از المقدور حتی که
   ).1994پاینس،( کرد حراست کند، ایجاد تواند می لهأمس این که که احتمالی فجایع از
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 که دارد ضرورت حیث این از پژوهش این انجام پلیس در خدمت خاص شرایط به توجه با 
 هاي ویژگی با افرادي گزینش با آوري، تاب با شخصیتی هاي ویژگی بین ۀرابط کشف با توان می

 و شده پلیس در سازمانی پویایی موجب دارند باالیی همبستگی آوري تاب با که شخصیتی خاص
 بتوانند که مشاغلی به افراد هدایت به نسبت و کرد پیشگیري المال بیت هزینه و زمان رفت هدر از
  .نمود اقدام باشد سازگار آنان روانشناختی هاي ویژگی با و داشته تعالی آن در

 من مسلح نیروهاي اًخصوص مختلف هاي سازمان و ها ارگان توجه تواند می حاضر پژوهش
 عملی مشاغل با آنها نمودن متناسب و استخدامی روانشناختی هاي آزمون تغییر به را ناجا جمله

 به پلیس کارکنان گزینش فرایند اینکه سرانجام .نماید جلب کاري هاي محیط هاي ویژگی و
 متحمل زیادي هاي هزینه گزینش براي آنها زیرا است، اهمیت حایز ناجا براي مالی لحاظ

  .شوند می

  :تحقیق هاي فرضیه
  :اصلی فرضیه

  .دارد وجود رابطه ویژه یگان در آوري تاب و شخصیتی هاي ویژگی بین

 :فرعی هاي فرضیه

 .دارد وجود رابطه ویژه یگان در آوري تاب و خویی رنجور روان بین -1

  .دارد وجود رابطه ویژه یگان در آوري تاب و گرایی برون بین -2

  .دارد وجود رابطه ویژه یگان در آوري تاب و پذیري انعطاف بین -3

  .دارد وجود رابطه ویژه یگان در آوري تاب و دلپذیري بین -4

 .دارد وجود رابطه ویژه یگان در آوري تاب و پذیري مسؤلیت بین -5

   :تحقیقات پیشینه
 بین شد، اجرا اصفهان مبارکه شهرستان در که »آوري تاب با شخصیتی هاي ویژگی ۀرابط« بررسی در

 ۀرابط آوري تاب با نژندي روان بین و معنادار مثبت ۀرابط آوري تاب با پذیري مسؤلیت و گرایی برون
 نشد حاصل معنادار ۀرابط آوري تاب با بودن دلپذیر و پذیري انعطاف بین اما .آمد بدست معنادار منفی
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 تحقیق نتیجه » انتظامی علوم دانشگاه دانشجویان شخصیتی هاي ویژگی« بررسی در ).1391زاده، شفیع(
 پذیري انعطاف افراد، درصد 34 و داشت قرار پایین سطح در خویی رنجور روان صفات که داد نشان
 هاي ویژگی مقایسه« عنوان تحت اي درمقاله ).1383سوري، و قهرمانی( داشتند باال بسیار و باال

 و شریفی توسط که »کلیوي و قلبی هاي بیماري داراي مردان و زنان روانی سالمت با شخصیتی
 هاي ویژگی که است آن از حاکی آمده بدست نتایج شده انجام بیمار نفر 140 بر )1382( همکاران
   .داشت وجود يدارمعنا تفاوت عادي افراد و کلیوي و قلبی بیماران بین در نژندي روان شخصیتی

 ،)2006(همکاران و انزلیچت ،)2004(ریکسون فرد و توگاد پژوهشی نتایج نیز ایران از خارج در
 سالمت و آوري تاب زمینه در )2006( همکاران و فریبرگ و )2001( ماستن ،)2003( همکاران و سیلی
 ناگوار هاي موقعیت و زا استرس شرایط در باال آوري تاب داري افراد که هستند آن گویاي روانی

 داد نشان )2005( ریو .هستند روانشناختی سازگاري وداراي نمایند می حفظ را خود روانشناختی سالمت
 غمگینی، و خشم همانند منفی هیجانات با و مثبت همبستگی مثبت، هیجانات با آوري، تاب که

 فرد به آوري تاب باالي سطوح که داد نشان ) 2004 ( کار پژوهش همچنین .دارد منفی همبستگی
 و نامطلوب هاي تجربه سرنهادن پشت منظور به مثبت هاي هیجان و عواطف از تا کند می کمک

 در )2008( هیچکاك و من ویکل استین، سیمونز، ارك، .کند استفاده مطلوب وضعیت به بازگشت
 و خنثی ماهیت با هیجانی رویدادهاي با مواجهه در باال، آوري تاب داراي افراد که دادند نشان پژوهشی
 عنوان با ،)1948( برگ اسوان پژوهش نتایج .داشتند مثبت هیجانات دادن نشان به تمایل بیشتر نامعلوم،

 براي افراد در را الزم آوري تاب ایمن دلبستگی بود آن از حاکی پیشگیري و آوري تاب دلبستگی،
 ایجاد بدون بزرگسال یک عنوان به آینده در تا کند می فراهم ناگوار هاي رویداد از بسیاري با مقابله

 در پژوهش پیشرو یک عنوان به ،)1991( گارمزي نظر از .کند مقابله آنها با روانشناختی هاي آسیب
 خو، و خلق( فردي عوامل از عبارتند ،)آوري تاب مثلث( آوري تاب با مرتبط عوامل آوري، تاب زمینه

 ). ...و معلم مراقبت( حمایتی عوامل و )مراقبت انسجام، گرمی،( خانوادگی عوامل ،)شناختی هاي مهارت
 و حمایتی خانوادگی محیط شخصیت، آمادگی از بود عبارت گارمزي نظر از آوري تاب عنصر سه

 احساس پژوهشی در نیز )1991(همکاران و مگناس ).1391ري،نظ از نقل به( خارجی حمایتی سیستم
 از آوري تاب افراد کننده تفکیک را درونی کنترل کانون و همدلی خود، به مثبت نگاه خود، شایستگی

  .کنند می گزارش آور تاب غیر افراد
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  :نظري چارچوب 
 شرایط وجود با محیط، با آمیز موفقیت سازگاري پیامد یا توانایی فرآیند، یک عنوان به آوري تاب

 ضروري افراد بهزیستی براي آوري تاب دیدگاه این از .شود می گرفته نظر در تهدیدکننده و خطرزا
 کنار آور استرس وشرایط زندگی سخت هاي چالش با تا سازد می قادر را افراد ویژگی این . است
  ). 150: 1392مظلوم، از نقل به ؛ 2008 ،1اهلر کلوس( بیایند

 هر در و کلی طور به فرد یک از توصیف نه - يرفتار الگوي عنوان به را آوري تاب پاول، و ماستن
 هر تحت و روز از دقیقه هر در آور تاب افراد که داشت انتظار نباید عبارتی، به .گیرند می نظر در - زمان

 سازش از آشکار الگویی وانعن به آوري تاب به باید عوض، در .کنند عمل خوب دائم صورت به و شرایط
 افراد برخی که گرفت نظر در صفتی را آن نباید و شود، نگریسته افراد زندگی بافت در و رفتار حوزة در

 فقط که نیست صرف ژنتیکی پدیدة آوري تاب بنابراین، .هستند آن فاقد دیگر برخی و هستند آن داراي
 تواند می که است فرد هر در ذاتی ظرفیتی آوري، تاب پدیدة واقع در هستند، آن داراي اصخ هاي انسان

  ).2003 پاول، و ماستن( گردد منجر تغییر و گري اصالح خود به

 کیفیت بر فردي هاي ویژگی و استرس تأثیر توصیف براي )1991(همکاران و گارمزي 
 محافظتی مدل )3 چالش؛ مدل )2 جبرانی؛ مدل )1 :دهند می ارائه را هایی الگو تطابق، و سازگاري

  ).1392 قانع، از نقل به ؛2001 فش، و انگر هالیستر،( پذیري آسیب مقابل در سازي مصون یا

  :جبرانی مدل

 و 1984 دیگران، و گارمزي( کند می خنثی را خطر با مواجهه تأثیر که است متغیري جبرانی، عامل
 نیست، تعامل در خطرزا عامل با عامل این ).1994 آرونکوما، و زیمرمن از نقل به ؛1988 دیگران، و ماستن
 هم و خطرزا عامل هم .دارد نظر مورد پیامد بر مستقل و مستقیم تأثیر خطرزا، عامل با تعامل جاي به بلکه
  ).1988 پلیگرینی، و تلجن ؛ گارمزي ماستن؛( دارند نقش پیامد بینی پیش در دو هر جبرانی، عامل

  :چالش مدل

 آمیز موفقیت تطابق دهندة افزایش بالقوة عامل عنوان به فشارآور ري،آو تاب چالش مدل بنابر
 زیاد خیلی استرس و کند نمی ایجاد را کافی چالش کم، خیلی استرس مدل، این در .کند می عمل

 سطوح اگرچه .شود ناسازگارانه رفتار به منتهی تواند می که کند می منتقل فرد به را درماندگی نیز
                                                                                                                                        
1. Clauss - Ehlers  
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 او کفایت استرس، این بر فرد غلبه صورت در که دهد می مواجهه چالش با را فرد استرس، متوسط
 آماده بعدي مشکل براي فرد برسد، پایان به آمیز موفقیت طور به چالش اگر .شود می تقویت

 براي ها تالش اگر .است نامیده سازي مصون یا سازي مقاوم را فرایند این ،)1997(راتر .شود می
 خطر به نسبت اي فزاینده صورت به فرد نرسد، پایان به آمیزي موفقیت طور به چالش با مواجهه
   .شد خواهد پذیر آسیب

  :پذیري آسیب مقابل در سازي مصون یا محافظتی مدل

 این .کند می تعامل خطر عامل با منفی، پیامد احتمال کاهش جهت که است فرایندي حفاظتی، عامل
 عنوان به خطر، عامل به پاسخ در تغییر طریق از و نموده، عمل خطر با مواجهه اثر تعدیل طریق از عامل
 دیگران، و گارمزي ؛1988 وورك، و کانن ؛1989 کهن، و نامورا بروك،( کند می عمل کاتالیزور یک

   ).1392 قانع، از نقل به ؛1989 اسمیت، و ورنر ؛1990 گرینی، پلی ؛1984

  :کامپفر آوري تاب چارچوب
 و فرایند سازة هم شامل و است آوري تاب تبادلی مدل یک ،)1999( کامپفر آوري تاب چارچوب

 درونی آوري تاب و محیطی محتواي تعاملی ماهیت بر اي اندازه تا مدل این .است پیامد سازة هم
 مجدد انسجام هاي پیامد و درونی آوري تاب عوامل و ،)شخص-محیطی تبادلی هاي فرایند(
 فرد به منحصر هاي فرایند شامل آوري تاب هاي فرایند .است یافته گرایش )آوري تاب فرایندهاي(

 و اقتصادي مشکالت مانند( استرسورها و چالش با فرد قبلی مواجهه طریق از که است آمدن کنار
  .است نامیده آوري تاب سرچشمۀ را فرایند این )200( فریدمن .اند شده آموخته )لشغ

  :شخصیت
 در و گرفته شکل کل یا و طرح یک در که داند می خصوصیاتی را شخصیت )1380(شریعتمداري

 بینی پیش قابل و ثابت حدي تا را رفتار خصوصیات، این اینکه وجود با و .گردد می ظاهر رفتار
 مورد در نظریه چند به پژوهش این در . است تکامل و تغییر قابل فرد شخصیت ذلک مع سازد، می

  :شود می اشاره شخصیت

   



 

 16 

  1393 زمستان |38شماره |نهم سال |ترویجی - علمی نشریۀ

  1:روانکاوي ۀنظری 

 واپسین هاي سال در شخصیت دار نظام ۀمطالع .شد مطرح فروید وسیله به روانکاوي رویکرد
 کشاننده .ساخت مطرح را کشاننده مفهوم فروید .گردید آغاز کاوي روان با نوزدهم قرن

 روانی جنبه دهنده نشان و ندارد آن از گریز براي راهی هیچ انسان که باشد می محرکی
 غریزه دو فروید ).1377 دادستان، و منصور( دارد قرار ارگانیزم در آن أمنش که است تحریکات

 را هایی نیرو تمام اول دسته ."مرگ غریزه" ،"زندگی غریزه".ساخت مطرح را عمده )کشاننده(
 به که جنسی غریزه مانند نماید، می تعیین را انسان نوع تکثیر و زندگی تداوم که شود می شامل

 را جنسی غریزه بناي زیر که نیرویی یا انرژي .است زندگی غریزه نوع مهمترین فروید، نظر
 بناي زیر غریزه این است مرگ غریزه عمده غرایز از دوم دسته و دارد نام لیبیدو دهد، می تشکیل

 قتل، جمله از تخریبی و آمیز جنایت پرخاشگرانه، ظالمانه، آمیز، خشونت خصوصیات تمام
 یک براساس و منطقی و علمی،منظم اي شیوه به فروید ).1377 شاملو،( است جنگ و کشی خود
 .کرد مطرح انسان شخصیت ایجاد در را تکامل و رشد دوره ثیرأت کلینیکی، اطالعات رشته

 استثمارگر، پذیر، ثیرأت :از است عبارت که دارند اجتماعی منش پنج افراد، که دارد عقیده فروید
  ).1382غفوریان، از نقل به ،1370نژاد، شعاري( خالق و بازاري کن، جمع مال

  :ويکانوروان ۀنظری

 نظام پایبند را خود و بودند وفادار فروید به ابتدا که شخصیت پردازان نظریه از تن چند
 قطع وي با را خود رابطه او، رویکرد از خاصی هاي جنبه با مخالفت علت به دانستند، می روانکاوي

 را خودشان شخصیت هاي دیدگاه و کنند اعتراضی اینکه از قبل آدلر آلفرد و یونگ کارل .کردند
 نداشتند فروید با شخصی رابطه فروم اریک و هورناي کارن .بودند فروید همکاران آورند وجود به

 اولین موري، هنري .بودند فروید طرفداران از .کنند دنبال را متفاوتی مسیرهاي اینکه از قبل ولی
 به منحصر تعبیر که آورد وجود به شخصیت درباره را دیدگاهی که است آمریکایی پرداز نظریه
   ).55 :1391محمدي، سید ۀترجم شولتز( گذارد می اختیار در رسمی کاوي روان مفاهیم از را فردي

  :گرایی انسان هاي نظریه

 .شود می گرفته نظر در گرا انسان روانشناسی جنبش معنوي رهبري و بنیانگذار مازلو آبراهام

                                                                                                                                        
1. psychoanalysis theory  
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 خود و پیشرفت رشد به که آید می دنیا به غریزي نیازهاي با شخصی هر که بود مدعی مازلو
 را انسان رفتار که کرد معرفی را فطري نیاز پنج از مراتبی سلسله مازلو .انجامد می شکوفایی
 عشق، و پذیري تعلق نیازهاي ایمنی، نیازهاي فیزیولوژیک، نیازهاي .کند می هدایت و برانگیخته

 نیازهاي از دومی مجموعه همچنین مازلو :شناختی نیازهاي .شکوفایی خود به نیاز احترام، به نیاز
 مازلو هستند مراتب سلسله از خارج نیازها این .فهمیدن و شناخت به نیاز :کرد معرفی را فطري
 صورت به و شوند می پیدا کودکی اوایل و نوباوگی اواخر در فهمیدن و شناخت نیازهاي که گفت

 و است بخش زیان شناختی نیازهاي کردن ءارضا در ناکامی .شوند می بیان کودك کنجکاوي
   ).53 :1391محمدي، سید ترجمۀ شولتز( بگیرد را شخصیت کامل کارکرد و رشد جلو تواند می

  :رفتاري هاي نظریه

 نیازها ،ها انگیزه ،ها سایق ،اضطراب نظیر درونی امور به اي اشاره هیچ سنتی رفتاري رویکرد در
 عنوان شخصیت مورد در دیگر پردازان نظریه وسیله به که مشابهی فرایندهاي یا دفاعی هاي مکانیزم

 در آموخته هاي پاسخ از اي انباشته از بیش چیزي شخصیت گرایانرفتار نظر از .بینیم نمی است شده
 شخصیت، بنابراین نیست، عادي هاي سیستم یا آشکار، رفتارهاي از اي مجموعه ها، محرك برابر
 ترجمۀ شولتز( گردد می اطالق شود دستکاري و شده مشاهده عینی صورت به تواند می آنچه به تنها
  ).52: 1391 محمدي، سید

  :تحقیق مفهومی مدل
 بدست نتایج و آوري تاب و شخصیتی هاي ویژگی ۀرابط زمینه در شده انجام تحقیقات به توجه با

 به را تحقیق مفهومی مدل توان می حاضر، تحقیق اهداف و فرضیات به توجه با نیز و آنها از آمده
  .گرفت نظر در زیر صورت
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  تحقیق مفهومی مدل :1شکل

  :تحقیق شناسی روش
 آماري ۀجامع .است کاربردي تحقیقات جزء و بوده همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش
 خدمت انجام به مشغول 1392 سال در که است تهران شهر ویژه یگان کارکنان کلیه بر مشتمل

 ویژه یگان ازکارکنان نفر 272 تعداد و شد انجام مورگان جدول اساس بر گیري نمونه .باشند می
 .شدند انتخاب نمایند می خدمت ./.)73(شیفتی غیر و ./.)27(شیفتی گروه دو به که تهران شهر

 منظور و .باشد می استراحت ساعت 24 و خدمت ساعت24 پژوهش این در شیفتی خدمت از منظور
 بررسی براي ابزار دو از .باشد می استراحت روز شبانه10 و کار روز شبانه 20 عملیاتی خدمت از

  :است شده استفاده ذیر شرح به ویژه یگان کارکنان در آوري تاب با شخصیتی هاي ویژگی ۀرابط

 که است اي گویه 25 ابزار یک مقیاس این :دیویدسون-کانر آوري تاب مقیاس -الف 
 )نادرست کامالً(چهار تا )درست همیشه( صفر از لیکرت اي درجه پنج هاي اندازه در را آوري تاب
 آن پایایی که است کرده یابی هنجار ایران در استفاده براي را مقیاس این)1384(محمدي .سنجد می
  ).1389پور، محمد و نیا شاکري.(است نموده اعالم /.89 کرونباخ آلفاي درونی همسانی سنجش با را

 دلپذیري 

 مسئولیت پذیري

  انعطاف پذیري

  برون گرایی

 روان نژندي

هاي  ویژگی
  شخصیتی

تاب آوري 
  کارکنان
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 گیري اندازه براي که است گویه60 شامل پرسشنامه این :نئو عاملی پنج شخصیت ۀپرسشنام - ب
 )گرایی وجدان و توافق گشودگی، برونگرایی، خویی، رنجور روان( شخصیت بزرگ عامل پنج

 ارزیابی منظور به .کردند هنجاریابی ایران در را پرسشنامه این )1380( فرشی و گروسی.شود می استفاده
 گر مشاهده گزارش و شخصی دهی گزارش فرم دو بین همبستگی محاسبه از آزمون این مالکی روایی

 از استفاده با آزمون این پایایی ضرایب .اند بوده /.66 تا /.45 بین حاصل ضریب که است شده استفاده
   ).1380فرشی، و گروسی( است آمده دست به /.87 تا /.56 بین کرونباخ آلفاي ضریب

 :تحقیق يها یافته

 اي فاصله سطح در بررسی مورد متغییرهاي که این به توجه با تحقیق هاي فرضیه وتحلیل تجزیه براي
 شرح به آن نتایج که است شده گرفته بهره پیرسون همبستگی ضریب آزمون از است شده آورد بر

  :است ذیل

 .دارد وجود معناداري ۀرابط آوري تاب و شخصیتی هاي ویژگی بین :صلیا ۀفرضی

  آوري تاب و شخصیتی هاي ویژگی بین همبستگی ضریب :1جدول

 تعداد همبستگی ضریب sig معناداري سطح

000/0  273/0 272 

 آوري تاب با شخصیتی هاي ویژگی بین همبستگی ضریب که است آن از حاکی فوق جدول نتایج
  .دارد وجود معناداري ۀرابط متغیر دو بین نتیجه در و دباش می 27/0

 .دارد وجود معناداري ۀرابط آوري تاب و نژندي روان بین : اول ۀفرضی

  آوري تاب و نژندي روان بین همبستگی ضریب :2جدول 

 تعداد همبستگی ضریب sig معناداري سطح

000/0  204/0 - 272 

 آوري تاب با نژندي روان بین همبستگی ضریب که است آن از حاکی فوق جدول نتایج
  .دارد وجود منفی معنادار ۀرابط متغیر دو بین نتیجه در و باشد می -204/0

  .دارد وجود معناداري ۀرابط آوري تاب و گرایی برون بین :دوم ۀفرضی
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  آوري تاب و گرایی برون بین همبستگی ضریب :3 جدول  

 تعداد همبستگی ضریب sig معناداري سطح

000/0  224/0 272 

 22/0 آوري تاب با گرایی برون بین همبستگی ضریب که است آن از حاکی فوق جدول نتایج
  .دارد وجود معناداري ۀرابط متغیر دو بین نتیجه در و دباش می

 .دارد وجود معناداري ۀرابط آوري تاب و پذیري انعطاف بین :سوم ۀفرضی

  آوري تاب و پذیري انعطاف بین همبستگی ضریب :4جدول 
 تعداد همبستگی ضریب sig معناداري سطح

000/0  265/0 272 

 آوري تاب با پذیري انعطاف بین همبستگی ضریب که است آن از حاکی فوق جدول نتایج
  .دارد وجود معناداري ۀرابط متغیر دو بین نتیجه در و باشد می 26/0

  .دارد وجود معناداري ۀرابط آوري تاب و بودن دلپذیر بین :چهارم ۀفرضی
  آوري تاب و بودن دلپذیر بین همبستگی ضریب :5جدول 

 تعداد همبستگی ضریب sig معناداري سطح

000/0  069/0 272 

 06/0 آوري تاب با بودن دلپذیر بین همبستگی ضریب که است آن از حاکی فوق جدول نتایج
  .داردنوجود معناداري ۀرابط متغیر دو بین  نتیجه در و باشد می

  .دارد وجود معناداري ۀرابط آوري تاب و پذیري مسؤلیت بین :پنجم ۀفرضی
  آوري تاب و پذیري لیتئومس بین همبستگی ضریب :6 جدول 

 تعداد همبستگی ضریب sig معناداري سطح

000/0  262/0 272 

 26/0 آوري تاب با پذیري مسئولیت بین همبستگی ضریب که است آن از حاکی فوق جدول نتایج
  .دارد وجود معناداري ۀرابط متغیر دو بین  نتیجه در و باشد می
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 :گیري نتیجه و بحث

 موقعیت و بافت یک با سازگاري یا آمیز موفقیت عملکرد و سالمتی حفظ عنوان به آوري تاب از
 تهدید شرایط یا ها آسیب برابر در پایداري تنها آوري، تاب البته که شود می یاد آزارنده یا آمیز تهدید
 سازنده و فعال شرکت بلکه باشد، نمی خطرناك شرایط با رویارویی در انفعالی حالتی و نیست کننده

 شرایط در روانی، - زیستی تعادل برقراري در فرد توانمندي و است خود پیرامونی محیط در
 هاي موریتأم نوع و خدمت نحوه محیط، به توجه با و .)2003 سون، دیوید و کانر( است خطرناك

 همبستگی ضریب .است برخوردار اي ویژه اهمیت از ها یگان این در آوري تاب بررسی ویژه یگان
  .باشد می آوري تاب و شخصیتی هاي ویژگی متغییر دو بین يدار معنا ۀرابط دهنده نشان

 متغییر دو بین دار معنا ۀرابط ةدهند نشان 27/0 همبستگی ضریب از استفاده با آمده بدست نتایج
 .باشد می آوري تاب با نژندي روان بین معنادار منفی ۀرابط و آوري تاب و شخصیتی هاي ویژگی
 روان بین همچنین .باشد می منفی متغییر دو بین رابطه اما شود می ییدأت نیز پژوهشی فرضیه این پس

 ۀرابط آوري تاب با است، سازگاري در ضعف و منفی هاي هیجان گیرنده بر در که ساختاري نژندي،
 و کوهن سیلس، - کمپبل ،)1386(بشارت هاي یافته با یافته این .دارد وجود معناداري منفی
 کلیمر، ).1391زاده، شفیع از نقل به(است هماهنگ )2000(ویمان و کاون کلیمر، و )2006(استین
 جمله از منفی عاطفه گیرنده بردر خویی رنجور روان که اند کرده گزارش )2000( ویمان و کاون

 شوند می ارزیابی پایین منفی ۀعاطف نظر از که کودکانی و است ناراحتی و خشم غمگینی، احساس
   .دهند می نشان ناسازگاري بار، مصیبت و سخت هاي موقعیت با رویارویی در کمتري مالتاح به

 باشد، می آوري تاب با گرایی برون بین معنادار مثبت ۀرابط ةدهند نشان /.22 همبستگی ضریب
 سبک ةگیرند بر در که موضوعی دارد، گرایی برون با معناداري مثبت ۀرابط آوري تاب پس

 فعالیت و تعامل باالي سطوح و صمیمی فردي بین روابط مثبت، هاي هیجان و مثبت عاطفی
 ،)1386( بشارت هاي یافته با یافته این ).2004 فردریکسون، و توگید(است اجتماعی

 هماهنگ )2004( همینوور و )2004( فردریکسون و توگید ،)2002( لنگوا ،)1391(زاده شفیع
 رویارویی براي را فعاالنه هاي تالش مثبت، هاي هیجان که گفت توان می رابطه این تبیین در .است

 ءتقاار را هستند آمیز موفقیت ها تالش که اعتقاد این تواند می و دهد می افزایش تنش با
 با مثبت هیجانات که کند می مطرح را فرضیه این )2001( فردریکسون ).1386 بشارت،(بخشد
 دسترس در زا تنش وضعیت با که را عمل – تفکر هاي مجموعه آنها زیرا دارند، ارتباط آوري تاب
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 هاي گزینه و بیشتر پذیري انعطاف تفکر داشتن نتیجه در دهند، می گسترش گیرند، می قرار افراد 
 تنش با رویارویی طول در را گرا برون افراد مقابله مثبت، ۀعاطف پیامد عنوان به تر وسیع رفتاري
 است، سازگارانه ها مصیبت با رویارویی در گرایی برون باالي سطوح همچنین .دهد می افزایش

 موفق امر این در و کنند می وجو جست را دیگران حمایت بیشتري احتمال به گرا برون افراد زیرا
 بیشتر برند، می لذت اجتماعی تعامالت در شدن درگیر از که کودکانی است شده ثابت .هسنند
 هاي موقعیت با سازگاري در تواند می که عاملی .کنند جلب را دیگران توجه و مراقبت قادرند

 با راحتی به هستند، خلق کج و پذیر تحریک که کودکانی مقابل در باشد؛ کننده کمک زا تنش
 و مصیبت با قادرند کمتر شود، می پرت راحتی به آنان حواس و شوند می آشفته محیطی تغییرات
 به کنند، می استنباط یا جلب را والدین طرد و خشم بیشتري احتمال به و کنند مقابله سختی

  ).1391زاده، شفیع( باشند آشفته هم والدین اگر خصوص

 با پذیري انعطاف بین معنادار مثبت ۀرابط ةدهند نشان آمده بدست /.26 همبستگی ضریب
 ،)2006( استین و کوهن سیلس، – کمپبل ،)1386( بشارت هاي یافته با یافته این .باشد می آوري تاب

 معنادار ارتباط از حاکی )1391( زاده شفیع هاي یافته اما .است هماهنگ )2003(ویپ و توماکو پانلی،
 بدست را معناداري ۀرابط پذیري انعطاف با آوري تاب بین ولی بوده پذیري لیتئومس با آوري تاب بین

 دارند قوي کارآمدي خود باال پذیري لیتئومس با افراد که گفت توان می رابطه این تبیین در .است نداده
  .گیرند پیش در تنش بر غلبه براي را فعال مسأله حل رویکرد یک که دارد احتمال بیشتر و

 که گرفت نتیجه توان می است شده حاصل رابطه این در که /.06 همبستگی ضریب به توجه با
 و )1386( بشارت هاي یافته نتایج .ندارد وجود معناداري ۀرابط آوري تاب با بودن دلپذیر بین

  .است همسو پژوهش این در آمده بدست نتایج با نیز )1391( زاده شفیع

 آوري تاب با پذیري مسئولیت بین معنادار مثبت ۀرابط ةدهند نشان /.26 همبستگی ضریب
 را آوري تاب با پذیري لیتئومس ارتباط مدار، مسأله مقابله راهبرد از استفاده به تمایل باشد، می

 ثابت )2003( ویب و توماکو ،پانلی ).2006 استین، و کوهن سلیس، - کمپبل( کند می روشن
   .دهد می ءارتقا را زا تنش موقعیت از مؤثر بهبودي مدار، مسأله مقابله که اند کرده
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 :کاربردي هايپیشنهاد

 بررسی مورد پژوهش این در که آوري تاب و شخصیتی هاي ویژگی معنادار ارتباط به توجه با  -1
 بر عالو استخدام از قبل روانشناختی هاي آزمون اخذ خصوص در مربوطه النئومس گرفت قرار

 کارایی با مرتبط روانشناختی فاکتورهاي و روانشناختی هاي تفاوت به روانی سالمت به توجه
 مشکالت بروز از سازمانی وري بهره افزایش بر عالوه تا .باشند داشته اي ویژه اهتمام سازمانی
 کار از اخراج ،ءاستعفا کار، محل هاي درگیري کار، از رفتن طفره تأخیر، غیبت، مثل (احتمالی

 اما روانی سالمت داشتن وجود با که کارکنانی سوي از است ممکن خدمت طول در که ...)و
 تا نماید بروز آنها شخصیتی هاي ویژگی با شغلی وشرایط محیط شغل، نوع نبودن سازگار بعلت

 .نمود پیشگیري حدودي

 .آنان خدمتی رسته تعیین در کارکنان شخصیتی هاي ویژگی به توجه -2

 .مسئولیت و شغل نوع تعیین در مدیران و کارکنان شخصیتی هاي ویژگی به توجه -3

 شده هنجاریابی و ساخته ما خود جامعه در که خودي فرهنگ با متناسب هاي ابزار از استفاده -4
 .نمود خواهد برخوردار بیشتري اتقان از را پژوهش نتایج باشد

 موجود ابزارهاي با تا دایر دفاتري مسلح نیروهاي سایر البته و ناجا استخدام و گزینش مراکز در -5
 استخدام داوطلبان شخصیتی هاي ویژگی بررسی به یافته ساختار هاي مصاحبه و ها آزمون مانند

  .گردد اقدام داوطلبان خدمتی محیط و )تخصصی هاي رسته( نوع تعیین به آن برابر و پرداخته
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