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  بررسی رابطه بین تاب آوري و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس

 

 2 محمدحسین بیاضی، 1قادري اسماعیل

    

  چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تاب آوري وهیجان خواهی با فرسودگی شغلی در 

. باشد زنان پلیس، نیروي انتظامی صفی و ستادي فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوي می

بدین منظور از جامعه آماري این پژوهش زنان پلیس فرماندهی انتظامی استان خراسان 

 86نفر صفی و  200نفر ستادي بودند،  250نفر صفی و  350که شامل ) N=600(رضوي 

ابزار پژوهش شامل . نفر ستادي با استفاده از روش نمونه گیري طبقه اي انتخاب شدند

بود، نتایج تحلیل رگرسیون چند متغییري نشان ) 2001(مسلشپرسش نامه فرسودگی شغلی 

هیجان خواهی فرسودگی شغلی با رابطه معناداري وجود دارد و بر  داد که بین تاب آوري و

) 409/0(و هیجان خواهی ) - 527/0( تاب آوري) Beta(این اساس ضریب استاندارد بتا 

غلی زنان پلیس فرماندهی انتظامی سهم معناداري را در تبیین واریانس مؤلفه فرسودگی ش

با فرسودگی شغلی ) 05/0در سطح آلفاي (رابطه هیجان خواهی . استان خراسان رضوي دارد

با فرسودگی شغلی رابطه ) 05/0در سطح آلفاي (تاب آوري  رابطه. باشد رابطه اي مستقیم می

د از عوامل پیش توان نتیجه گیري نشان از آن دارد که تاب آوري می. باشد اي مستقیم می

بنابراین پیشنهاد . هاي آن باشد بینی کننده در پیشگیري و کاهش فرسودگی شغلی و مؤلفه

همدلی، امید، خودکفایی، تطابق : هاي مهم تاب آوري مانند گردد، که پیش بینی کننده می

                                                             
  رانی، واحد تربت جام، تربت جام، ایاه آزاد اسالم، دانشگبالینی گروه روانشناسیدانش آموخته  .1

  رانی، واحد تربت جام، تربت جام، ای، دانشگاه آزاد اسالمبالینی گروه روانشناسیاستادیار  .2

 

  :افتیخ دریتار

18/10/1393  

  :رشیخ پذیتار

20/11/1393  

  78- 53:صص



 
 
 

٥٤ 
  

 بررسی رابطه بین تاب آوري و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس

هاي  هاي زندگی، مهارت پذیري، پیوند معنوي، توانایی یافتن معنی در مشکالت مهارت

هاي رسمی و غیر رسمی کارکنان پلیس گنجانده شود  قی و مدیریت استرس در آموزشانطبا

با تاب آوري ارتباط دارند، زیرا  توان گفت که هیجانات در خصوص هیجان طلبی نیز می

گیرند،  هاي تفکر عملی را که با وضعیت تنش زا را در دسترس افراد قرار می ها مجموعه آن

  .دهند گسترش می

تاب آوري، هیجان خواهی، فرسودگی شغلی، زنان پلیس، فرماندهی : لیديواژه هاي ک

  .انتظامی استان خراسان رضوي
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 مقدمه

فعالیت کاري . شود قسمت عمده اي از زندگی روزانه هر شخص صرف اشتغال به کار می

آید و کار وسیله اي است که براي  از نظر سالمت روانی شخصی فعالیتی مهم به حساب می

در قرن بیست و یکم، گروهی . شود آورد و رشد عزت نفس او را موجب می قالل میفرد است

هاي  اند که انسان باید انرژي عقالنی خود را صرف جنبه از روان شناسان متوجه این امر شده

هاي اخیر توجه بسیاري را به  بنابراین، یکی از موضوعاتی که در دهه .اش کند مثبت تجربه

هاي  ها و داشته گر است این دیدگاه بر توانمنديوان شناسی مثبتخود جلب کرده است، ر

کند و معتقد است هدف روان شناسی باید ارتقاي سطح زندگی فرد و بالفعل  فرد تاکید می

ها و  این رویکرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه. کردن استعدادهاي نهفته وي باشد

از این رو عواملی که . انسان را به دنبال دارندداند که بهزیستی و شادکامی  هایی می شیوه

ترین  سبب سازگاري هرچه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهاي زندگی گردند، بنیادي

جایگاه ویژه اي در  1در این میان، تاب آوري. باشند هاي مورد پژوهش این رویکرد می سازه

نی یافته است، به طوري که هاي روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روا حوزه

و سنت چک  2سلیگمن(شود هاي مرتبط با این سازه افزوده می هر روز بر شمار پژوهش

  ).2000، 3میهالی

اعتقاد بسیاري از پژوهشگران علوم روان شناسی این بود که رویدادهاي  80 ٔتا اوایل دهه

 4ثال هولمز و راههتنش زا در بروز اختالفات روان تنی نقش مؤثري دارند، به عنوان م

هاي  در عین حال بررسی. دریافتند که رویدادهاي زندگی با شروع بیماري رابطه دارد

روانشناسان بعدي نشان داد که بین رویدادهاي تنش زا و اختالالت روان شناختی، عوامل 

                                                             
1- resilience 
2  -Seligman 
3  - Csikszentmihalyi 
4 - Holmes & Rahe 
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شود این رویدادها تأثیر متفاوتی بر افراد داشته  تعدیل کننده اي وجود دارد که موجب می

  ).1389شاکري نیا و محمد پور، (ها تاب آوري است یکی از این ویژگی. اشندب

تاب آوري یا توانایی سازگاري مثبت با مصیبت و آسیب، یک موضوع روان شناختی 

هاي مشکل آفرین  است که در ارتباط با پاسخ فرد به سرطان، تنش آسیب زا و موقعیت

خاص  ٔري را به عنوان پاسخ به یک واقعهها تاب آو بعضی دیدگاه. زندگی بررسی شده است

الموند، دیپ، (گیرند و برخی دیگر آن را به عنوان یک سبک مقابله اي پایدار در نظر می

تاب ) 2008(، فردریسکون و تیلور 2براي مثال وایو) 2009، 1آلیسون، النگر، مور و همکاران

مفهوم تاب آوري به . ندا آوري را یک صفت روان شناختی ثابت و با دوام در نظر گرفته

تاب آوري مطرح است،  ٔاز جمله مسائلی که در حوزه .هاي مختلفی تعریف شده است صورت

) 1997( 4بلوگر و زوکرمن 3افتراقی ٔبراساس مدل انتخاب مقابله. نقش صفات شخصیتی است

یا منفی  پیامدهاي مثبت ٔراهبردهاي مقابله اي مورد استفاده در رویارویی با تنش تعیین کننده

بارتلی و (انتخاب شده به صفات شخصیتی افراد بستگی دارد ٔهستند و نوع راهبردهاي مقابله

  ).2011، 5روش

  بیان مسئله

هاي ناشی از محیط کار است که اصطالحاً  یکی از مشکالت اجتماعی عصر ما استرس

هنده فرسودگی شغلی یکی از آفات سالمت سازمان و کاهش د. فرسودگی شغلی نام دارد

هاي سرمایه انسانی و سرانجام کاهش کارایی، اثربخشی و در نتیجه بهره وري  توانمندي

؛ از این رو پرداختن به آن ضروري و با توجه به قرار گرفتن )1389، حجاري(سازمان است

فرسودگی شغلی موضوعی است که نه تنها . ها در فضاي رقابتی اجتناب ناپذیر است سازمان

کارکنان بلکه با میزان بهره وري آنان نیز رابطه دارد؛ به همین سبب آشنا  با بهداشت روانی

                                                             
1 - Lamond. Deep, Allison, Langer, moor & et al 
2  - Waugh 
3 - differential coping- choice model 
4 - Bloger & zuckerman 
5 - Bartley & Roesch 
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ها، شناخت، پیشگیري و غلبه بر فرسودگی شغلی،  هاي مقابله مؤثر با استرس شدن با روش

ضمن ارتقاي بهداشت روانی در بهبود اثر بخشی و بهره وري انسانی و ارتقاي سطح کیفیت 

  .خدمات نقش بسزایی دارد

توانیم تحلیل قواي روانی که گاهی با  گی شغلی یا کار زدگی را از لحاظ لغوي میفرسود

افسردگی همراه است و از تالش براي کمک به بیماران روانی یا افراد تحت فشار روانی 

فرسودگی شغلی نشانگان خستگی مفرط ). 1380پور افکاري،(شود تعریف کرد ناشی می

به ). 1371ساراسون، (عهد نسبت به کار و مردم است ها درگیري و ت عاطفی به دنبال سال

عبارت دیگر فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن 

این نشانگان حالتی است که در آن قدرت و . طوالنی مدت در موقعیت کار سخت است

فوالد (کند هش پیدا میها براي انجام کار و فعالیت کا توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آن

آید  فرسودگی شغلی سندرمی است که درپاسخ به فشار روانی مزمن به وجود می). 1385بند، 

و شامل سه جزء خستگی یا تحلیل عاطفی، از خودبیگانگی یا مسخ شخصیت؛ فقدان موفقیت 

فردي یا پیشرفت شخص است و بیشتر در میان انواع مشاغل مدرسان و یاري دهنده نظیر 

اوران، معلمان، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس، پرستارها و مشاغلی از این قبیل مش

هاي اینگونه مشاغل  شود و این امر احتماالً معلول نوع وظایف و مسئولیت مشاهده می

  ).2004، 1شیروم(است

فرسودگی شغلی تنها مسئله اي برخاسته از ضعف یا ناتوانی محض در کارمندان نیست، 

بط با محیط کار و عدم هماهنگی بین خصوصیات شخصیتی افراد و ماهیت شغلشان بلکه مرت

  .نیز هست

                                                             
1  - Shirom 
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. هاي مستقیم و غیرمستقیم آن است نکته مهم دیگر در رابطه با فرسودگی شغلی هزینه

فرسودگی شغلی باعث غیبت کارکنان از محل کار، کاهش کیفیت کار، تعارضات بین 

  .شود وانی، تغییر شغل و سرانجام ترك خدمت میر -فردي با همکاران، مشکالت جسمی

هاي  مشاغلی که در آن انتظارات از افراد باالست، یا مشاغلی که فرد در ارتباط و تماس

قرار ) اعم از رفتاري و عاطفی(کاري خود با همکاران یا مراجعان، تحت فشارهاي کاري 

احترامی نزد دیگران ندارد،  کند چندان منزلت و گیرد یا حتی مشاغلی که فرد احساس می می

هاي دیگري نشان  مطالعات و نظریه پردازي. شوند موجب فرسودگی شغلی در افراد می

توانند چگونگی  دهد که عناصر نگرشی و شخصیتی نیز در زمره عواملی هستند که می می

اعم از محیط اجتماعی و شغلی و (عملکرد کنش و واکنش فرد در برابر فشارهاي محیطی 

اند که  روانشناسان صنعتی و سازمانی تشخیص داده. تحت تأثیر قرار دهند) ها ند اینمان

، )2001مسلش، ( هاي کاري فشارزا متفاوت هستند هاي شخصیتی در کنترل موقعیت ویژگی

یافتند که روان نژندي رابطه معناداري با تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موقعیت 

همان گونه که بیان شد . وهی از پرستاران داشته استفردي در تحقیقات مقطعی در گر

احتمال فرسودگی شغل در مشاغل خدمات انسانی و مشاغلی که نیاز به ساعات کاري فشرده 

  .هاست حرفه پلیس نیز از جمله این حرفه. دارند، بیشتر است

و ) 1384(بدري گرگري ) 1381(، فیلیان )2002(آلمر ) 2002(بوریش ) 1976(مسلش 

توانند بر فرسودگی  هایی نشان دادند عواملی وجود دارند که می در پژوهش) 1382(ع زار

از جمله این . شغلی تأثیر بگذارند که این عوامل باید به دقت مورد شناسایی قرار بگیرند

عوامل تاب آوري و هیجان خواهی است که به عنوان دو متغیر دیگر در این پژوهش مورد 

  ).1388نریمانی و مسلم،(بررسی قرار گرفته است

ظرفیت تاب آوري به عنوان یک پیش بینی کننده جهت جلوگیري و کاهش فرسودگی 

هاي پراسترس  حرفه پلیس از حرفه. گردد هاي حرفه اي محسوب می شغلی ناشی از استرس
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رویکرد روان شناسی مثبت نگر، امروز به جاي تمرکز بر حل مشکل سعی . آید به حساب می

وان فرد براي برخورد با مشکالت را دارد و این نکته اي است که در تاب در افزایش ت

برهمین اساس امروز براي حفظ و تأمین سالمت روانی در گروه . آوري مورد توجه است

ها به ایجاد و تقویت تاب آوري و  پلیس جدا از کاهش منابع استرس زا و مهم تر از آن نگاه

  .س معطوف گردیده استرفتارهاي تاب آورانه در افراد پلی

ماهیت بعضی مشاغل و تجارب به گونه اي است که خواه ناخواه افراد دچار مشکل 

بنابراین، توجه به . ها تهدید شود شوند، به گونه اي که ممکن است سالمت روانی آن می

ها بتواند در شرایط دشوار مقاومت نماید و  هاي فردي و روانی که فرد به کمک آن ظرفیت

سیب دیدگی نگردد و حتی در تجربه چنین شرایط مشکل آفرین یا بحرانی خود را از دچار آ

لحاظ شخصیتی ارتقاء بخشد، اخیراً مورد توجه روان شناسان مثبت نگر قرار گرفته است، 

ظرفیتی که در این  .مفهومی که تحت عنوان رشد پس از ضربه نام گذاري شده است

 1تاب آوري از سوي مارش. ب آوري استخصوص مورد توجه قرار گرفته است، تا

. ها و غلبه بر شرایط در زندگی تعریف شده است به عنوان توانایی عبور از دشواري) 1996(

ها مورد اشاره قرار  هم چنین تاب آوري از دیدگاه نیومن به عنوان توانایی تطابق با دشواري

  ).1384محمدي، (گرفته است

موردتوجه نظریه پردازان و پژوهشگران مرتبط  1970هاي  پدیده فرسودگی شغلی از دهه

این پدیده یک نشانگان روان شناختی است و  .با مفاهیم سالمت روانی قرار گرفته است

افراد شاغل . ها در ارتباط هستند شود که ساعات طوالنی با انسان بیشتر در مشاغلی دیده می

هستند و ذخایر عاطفی و هیجانی کنند که زیر فشار  در چنین مشاغلی به تدریج احساس می

فرسودگی شغلی، خستگی . شود کنند، کاسته می ها خدمت می ها به نفع کسانی که به آن آن

هاي تنش زاي مزمن عاطفی و بین فردي در  عاطفی ناشی از کار، واکنشی ممتد به محرك

باشد که به کمک سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردي  کار می

                                                             
1 - Marsh 
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کند که ناشی از  و فشار مزمنی ایجاد می) 2003مسلش، (شود  توصیف می) حس ناکارآمدي(

شود سندرم فرسودگی شغلی از سه جزء  ناهماهنگی با عدم تجانس میان کارگر و شغل می

فرسودگی در مشاغلی . تشکیل شده که امروزه در کانون توجه محققان و روانشناسان است

زیادي از ساعات کاري را در ارتباط نزدیک با سایر مردم  آید که افراد میزان پیش می

، توسط 2فرسودگی شغلی با عنوان سندرم دوره اي بیچارگی). 1974، 1فریدنبرگ(گذرانند می

تعریف شده است با بهره گیري از این تعریف، فرسودگی شغلی اغلب نتیجه اي از  3پیرسون

است که در این مورد ماسالچ نیز در نقصان کلی در تحمل فیزیکی، هیجان فکري و روحی 

عامل خستگی در فرسودگی شغلی که در ارتباط بیشتري با . این تظاهرات اتفاق نظر دارد

بنابراین . شود، نسبت به عوامل دیگر زودتر قابل پیش بینی است هاي شغلی مطرح می تنش

ی اولین مشکل قربانیان فرسودگی شغلی، فرسودگی جسمی است که به صورت خستگ

توانند  این دردها می. یابد طوالنی مدت، عدم انرژي کافی و دردهاي جسمانی متعدد ظهور می

از یک سردرد مستمر، تهوع، اختالل در خواب تا حاالت شدید تغییر در عادات غذایی، 

مبناي تظاهرات . اختالالت گوارشی و حتی اختالل در سیستم ایمنی خود را نمایان سازد

و خشم گرفته تا درگیري رفتارهاي منفی که به دنبال احساس ناامیدي و هیجانی از بدبینی 

تواند  احساسات منفی نیز می. گیرد شود و همگی از فرسودگی شغلی نشأت می یأس ایجاد می

اثرات متعدد بر خستگی عاطفی داشته باشد، به نحوي که باعث پایدار ماندن عالئم خستگی 

به عبارتی فرسودگی شغلی پدیده اي بسیار . شود عاطفی براي مدت طوالنی در شخص می

ها فرسودگی شغلی  همچنین به نظر آن). 1387طالیی، (هاي یاري رسانی است شایع در حرفه

حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و روانی است که از فشار هیجانی شدید ثابت و مکرر 

هاي  عالمت). 1382کاران، عابدي و هم(شود ها ایجاد می ناشی از درگیري دراز مدت با انسان

هسته اي فرسودگی شغلی، خستگی هیجانی است که یک واکنش عمومی به استرس بوده، 

                                                             
1  - Freudenberger 
2 - Distress syndrome 

3 - Pearson 
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با این حال این جنبه از فرسودگی کمتر اختصاصی است . بستگی به حساسیت شخصی دارد

مسخ شخصیت روشی براي مدارا به خصوص . هاي مشابه همپوشانی دارد چون با سایر استرس

این بعد از . است که شخصاً به تقابل در روابط اجتماعی نیاز فراوانی دارند در کسانی

احساس کفایت . باشد فرسودگی براي مشاغل مرتبط با خدمات انسانی بسیار اختصاصی می

دهد با احساس خستگی به  باشد که به شخص اجازه می شخصی، احتماالً منبعی جهت مدارا می

کند تا رفتار  چ یک روانشناس اجتماعی است و تالش میماسال. طور موثري برخورد نماید

فرد را در یک زمینه اجتماعی بفهمد و بنابراین هم بر عوامل فردي و هم بر عوامل اجتماعی 

یکی از عوامل مهم فرسودگی شغلی که مورد توجه محققان قرار گرفته است . ورزد تاکید می

  .هاي مقابله با استرس است سبک

ي که نقشی اساسی در تبیین رفتار و حاالت انسانی دارد، علم روان یکی از علوم بشر

ترین هدف روانشناسی پیش بینی رفتار است، بنابراین  شاید بتوان گفت که مهم. شناسی است

هایی که  یکی از زمینه. هر زمینه اي که به این مهم کمک کند، باید مورد توجه قرار گیرد

گیرد، انگیزش افراد است، چرا که محور  د توجه قرار میدر علت یابی و پیش بینی رفتار مور

هایی مانند یادگیري، ادراك، تفکر، عواطف و احساسات، هوش و  اساسی بحث در زمینه

هاي هیجانی و انگیزشی نقش مهمی را در کسب دانش جدید  جنبه مواردي از این قبیل است

 ).1384ملو، شا(نمایند و یادآوري دانش قبلی در موقعیت جدید ایفا می

هاي  با عنوان نیاز به تجارب و احساس) 1996( 2زاکرمن ٔ، براساس نظریه1هیجان خواهی

هیجان . تعریف شده است گوناگون پیچیده، بدیع و بی سابقه و تمایل به مخاطره پذیري

هاي شخصیتی است که به وسیله جست و جوي احساسات و تجربیات  خواهی یکی از ویژگی

هاي جسمی، اجتماعی، قانونی و مالی  یده و شدید و میل به پذیرش مخاطرهجدید، بدیع، پیچ

  .به واسطه تجربه نمودن چنین احساساتی تعریف شده است

                                                             
1 - Sensaton seeking 
2 - zuckerman 
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کند که افرادي که هیجان خواهی باالیی دارند، به  بیان می) 1994(نظریه زاکرمن 

واه دست به هر تحریکات شدید و متنوع نیاز دارند، براساس نظریه زاکرمن افراد هیجان خ

افرادي که در ویژگی هیجان خواهی . زنند تا به سطح بهینه اي از تحریک برسند فعالیتی می

هایی براي  ها فرصت کنند که براي آن در سطح باالیی قرار دارذند، محیطی را جست وجو می

تیب ابداع، تحریکات غیر قانونی و پیوستن به گروه همتایان منحرف فراهم سازد و به این تر

  ).1387غفوري،(یابند هاي خود می افراد هیجان خواه جایگاهی متناسب و سازگار با ویژگی

توان گفت مساله اصلی در این تحقیق بررسی رابطه تاب  با توجه به مطالب ذکر شده می

  .آوري، هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در نیروهاي زن صفی و ستادي پلیس است

دهد که تعریف دقیق و  فرسودگی شغلی نشان می بررسی ادبیات تحقیق درباره

استانداردي از این پدیده که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد، اما بیشتر تحقیقات بر 

از فرسودگی شغلی تأکید دارند و پژوهش حاضر ) 1981(دیدگاه نظري مسالچ و جکسون 

ترین تعریف  مرسوملذا . انجام گرفت نیز بر مبناي این تعریف و مقیاس اندازه گیري

فرسودگی : باشد که می گویند می) 1981(فرسودگی شغلی مربوط به مسالچ و جکسون 

شغلی، پدیده اي است که در آن اثرات تجمعی فشار محیط کار به تدریج افراد را مستأصل 

و آن را ) 1385طوبائی و صحرائیان، (کند  ها را وادار به عقب نشینی روانی می کرده و آن

روانشناختی متشکل از سه بعد خستگی عاطفی، از خودبیگانگی و کاهش احساس  سندرمی

بعد از تعریف فرسودگی و مروري بر ). 1386میراب زاده، (اند  کفایت شخصی دانسته

هاي مختلف در این زمینه، یعنی رویکرد روانشناختی، رویکرد  تاریخچه آن به بررسی نظریه

در ادامه از آنجا که اهمیت و نقش . عی پرداخته شدجامعه شناختی و رویکرد روانی اجتما

هاي آسیب  سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست جنبه

زاي شغلی و تاریخچه عوامل زمینه اي استرس را شغلی مؤثر در فرسودگی شغلی از نظر 

ه و انگیزش، شخصیت نیز به هاي مقابل در تقحیقات انجام شده، عالوه بر سبک. گذرانده شد

در مطالعات خود ) 1998(ماسالچ . عنوان عامل مهم فرسودگی شغلی مطرح شده است
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تواند توجیه کننده فرسودگی باشند، در تالش به  دریافت که صفات و ابعاد شخصیتی می

منظور کشف این موضوع که چه افرادي ممکن است بیشتر در معرض خطر تجربه 

بنابراین در . اند ه باشند، چندین صفت شخصیتی مورد مطالعه قررا گرفتهفرسودگی قرار داشت

، تاب آوري، هیجان خواهی و ارائه )عامل بزرگ 5(ادامه به معرفی پنج صفت شخصیتی 

صاحب نظران مختلفی در مورد عوامل . تاریخچه و الگوهاي مرتبط با هر یک پرداخته شد

عواملی مثل سطح ) 1982(براي مثال پاریک . اند فرسودگی شغلی، مطالبی را عنوان کرده

فشار رواین، نوع فشار روانی، شخصیت فرد، ماهیت شغل یا نقش فرد، نوع زندگی فرد در 

هایی که فرد براي مقابله با فشار روانی به کار  خارج از محیط کار، سبک زندگی فرد، سبک

هاي شغلی با میزان  تی سیستمنهایتاً اینکه ح. داند گیرد را در فرسودگی شغلی دخیل می می

کنند  دارند که اگر چه بدون هیچ تفاوتی با سایرین کار می فرسودگی باال معموالً افرادي

یعنی فرسودگی احتماالً باید افرادي با خصوصیات شخصیتی . شوند ولی دچار فرسودگی نمی

ئیان، طوبائی و صحرا(باشد خاص اتفاق بیفتد و این نشانگر اهمیت صفات شخصیتی می

1385.(  

هاي تفکر که نحوه سازگاري شخص را با  هیلگارد شخصیت را الگوهاي رفتار و شیوه

هاي  در حالی که برخی دیگر شخصیت را به ویژگی. کند تعریف کرده است محیط تعیین می

هایی که با ثبات و پایداري داشتن  پایدار فرد نسبت داده وآن را به صورت مجموعه ویژگی

بیشتر روان شناسان . کنند شوند تعریف می باعث پیش بینی رفتار فرد می مشخص هستند و

واژه شخصیت را آن چیزي معنی کردند که توسط مدل پنج عاملی خالصه شده است، این 

هاي  اندازه گیري مدل سودمندي زیادي در زمینه وحدت بخشی و انسجام، بخشیدن به مفاهیم

یت یک نتیجه گیري تجربی درباره متغیرهاي مدل پنج عاملی شخص. گوناگون داشته است

براساس این مدل، شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده است که . باشد صفات شخصیت می

و وظیفه ) A(، همسازي )O(، گشودگی )E(، برون گرایی )N(نورز گرائی : اند از عبارت

  )C(شناسی 
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و  م انگیزش، هیجانهاي اصلی شخصیت براي فه خودتاب آوري به عنوان یکی از سازه

و به عنوان یک ویژگی شخصیتی یا توانایی ) 2002، 1بالك(رفتار مفهوم سازي شده است 

  .شود پیش بینی افراد در مقابل تأثیراتمنفی نامالیمات و احتمال خطر فرض می

هاي شخصیتی تعدیل کننده، که روانشنان توجه ویژه اي بدان  یکی دیگر از ویژگی

اب آوري است، کوباسا مفهوم شخصیت سرسخت را ابداع کرد و آن را به اند، ت مبذول داشته

عنوان متغیر مداخله گر در تعدیل ارتباط میان استرس و بیماري مورد برري قرار داد 

او نشان داد افرادي که از سرسختی زیاد برخوردارند هرچند درجه باالیی از ) 1979کوباسا، (

این افراد از نظر ویژگی سرسختی، متفاوت . شوند ار نمیکنند ولی بیم ها را تجربه می استرس

افراد تاب آور داراي رفتاري . شوند از کسانی هستند که در شرایط پراسترس بیمار می

 2بونا. از نظر عاطفی آرام بوده و توانایی مقابله با شرایط ناگوار را دارند. خودشکنانه نیستند

ا داشتن سرسختی، خودافزایی، مقابله سرکوب هاي به دست آوردن تاب آوري ر راه) 2004(

  .داند گرایانه، داشتن خلق و خو و احساسات مثبت می

هاي شخصیتی، هیجان خواهی است که به وسیله جست وجوي  یکی دیگر از ویژگی

هاي جسمی، اجتماعی،  احساسات و تجربیات جدید، پیچیده و شدید و میل به پذیرش مخاطره

افراد هیجان خواه . تجربه نمودن چنین احساساتی تعریف شده است قانونی و مالی به واسطه

ها با  آن. براي به دست آوردن سطح برانگیختگی بهینه دست به کارهاي مختلفی می زننند

کنند، نه به دلیل این که بر دیگران تأثیر بگذارند، بلکه به دنبال  افراد مختلفی معاشرت می

زاکرمن معتقد است که جنس و سن از ). 2008بخشی پور و همکاران، (تحریک هستند

  ).1979، 3زاکرمن(با هیجان خواهی دارند آیند که بیشترین ارتباط متغیرهایی به حساب می

که از آنجا که سرسختی روان شناختی،  توان گفت در مورد ارتباط بین این متغیرها می

وادث فشارزاي هاي شخصیتی است که در رویارویی با ح مجموعه اي متشکل از ویژگی

                                                             
1  - Block 
2  - Bonanno 
3  - Zuckerman 



                  

٦٥ 
 

نمایند و افراد با این ویژگی در کارها احساس  پري محافظ عمل میزندگی به عنوان س

رود که چنین افرادي بسیار  انتظار می) 1993کوباسا، (کنترل، تعهد و مبارزه جویی دارند

آسان تر از افراد بدون این ویژگی درگیر کارهاي پرخطر شوند، زیرا سرسختی روان 

ارهاي پرخطر و در هنگام انجام چنین شود افراد در رویارویی با ک شناختی باعث می

کارهایی احساس کنترل بر خطر داشته باشند و به انجام کار تعهد داشته باشند و همچنین به 

لذا در چنین . مرازه جویی خود ادامه دهند تا این چنین تکلیفی را با موفقیت به انجام برسانند

تر است و چنین افرادي بیشتر به افرادي هیجان پذیري نسبت به افراد بدون این ویژگی بیش

دنبال کسب تحریکات پیچیده و متنوع هستند و حتی گاهی ممکن است اقدام به انجام 

  .کارهایی کنند که از نظر جسمی و بدنی هم خطرآفرین باشد

نیز یادآوري نموده است افرادي که ویژگی ) 1995( 1از طرف دیگر چنانکه هانگ

رات زندگی را به صورت مثبت و چالش انگیزي ادراك سرسختی روان شناختی دارند تغیی

هاي مختلف زندگی خود هستند، چنین افرادي  نمایند و در پی انجام تغییراتی در جنبه می

باشند و آمادگی بیشتري براي مخاطره پذیري  بیشتر در پی تحریکات نو، بدیع و شدید می

  .دارنددارند و لذا چنین افرادي سطوح باالتر هیجان پذیري را 

هاي داخلی و خارجی در زمینه هریک از متغیرهاي تحقیق  در نهایت تعدادي از پژوهش

با یکدیگر و یا با متغیرهاي خارج از حیطه پژوهش حاضر پرداخته شد که در برخی موارد 

نتایج همسان و گاهی ناهمسان بود و براي پوشش دادن به خأل موجود در ادبیات پژوهشی و 

هاي تحقیق  هاي قبلی به بررسی فرضیه هاي نتایج پژوهش ینه ناهمسانیرفع ابهام در زم

  .پرداخته شد
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  روش تحقیق

استفاده از روش است که با از حیث روش، تحقیق کمی پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادي و 

در این تحقیق متغیرهاي تاب آوري و هیجان خواهی متغیرهاي پیش بین  .ه استهمبستگی انجام شد

جامعه آماري این تحقیق را زنان . ر فرسودگی شغلی متغیر مالك در نظر گرفته شده استو متغی

نفر  250نفر صفی و  350از این تعداد ) N=600(دهند  پلیس استان خراسان رضوي تشکیل می

 نفر زن پلیس ستادي 86زن پلیس صفی و  نفر 200 نمونه آماري این پژوهش شامل. ستادي بودند

روش نمونه گیري طبقه اي گیري  به روش نمونهند و بود خدمتمشغول به  1393- 1394در سال  که

  .شدندانتخاب ) نسبتی(

  توزیع فراوانی زنان پلیس شرکت کننده در پژوهش: 1 جدول

  درصد  فراوانی  استان خراسان رضوي: زنان پلیس

  9/69  200  صفی

  1/30  86  ستادي

  100  286  کل

  .ستادي هستند نفرشان 86نفر از زنان پلیس صفی و  200نمونه،  286هاي جدول فوق از  براساس داده

در این پژوهش به منظور اندازه گیري متغیرهاي مورد پژوهش از ابزارهاي زیر استفاده شده 

پرسشنامه  .پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن .پرسشنامه تاب آوري کانر و دیویدسون :است

ها،  رضایت آگاهانه از افراد مورد نظر پرسشنامه در این پژوهش با کسب. فرسودگی شغلی مسلش

ها خواسته شد در هوشیاري کامل و با دقت کافی به  ها قرار داده شد و از آن در اختیار آن

ها پاسخ دهند و موافقت با انجام پژوهش واحد آمارهاي الزم جهت نمونه گیري کسب  پرسشنامه

گیري توضیح داده شد، به عمل مت روش نمونهگردید و نمونه با روش تصادفی طبقه اي که در قس

براي . هاي تاب آوري، هیجان خواهی و فرسودگی شغلی تکمیل گردید آمد در مرحله بعد پرسشنامه

در بخش توصیفی از . هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد ها از روش تحلیل داده

ي تحلیل فرضیه اصلی از ضریب همبستگی و برا) میانگین و انحراف استاندارد(هاي مرکزي  شاخص

هاي تاب آوري، هیجان  چندگانه و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد، همچنین براي مقایسه مؤلفه



                  

٦٧ 
 

خواهی، فرسودگی شغلی، در دو گروه صفی و ستادي از تحلیل واریانس چند متغییري 

)MANOVA (استفاده شده است.  

  یافته هاي تحقیق

براي بررسی  .ري، هیجان خواهی با فرسودگی شغلی رابطه وجود داردبین تاب آو: فرضیه اول

هاي فرسودگی شغلی  هاي تاب آوري، هیجان خواهی و با مؤلفه این فرضیه پژوهشی رابطه بین مؤلفه

زنان پلیس فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوي با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد 

  .)2 جدول(تحلیل قرار گرفته 

  هاي تاب آوري، هیجان خواهی همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین خستگی عاطفی با مؤلفه: 2جدول 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1  

خستگی 

  عاطفی

r 1                   

                  r  82∗.-  1  شایستگی

تحمل 

عواطف 

  منفی

r  71∗.-  4∗∗.  1                

پذیرش 

عواطف 

  مثبت

r  90∗∗.-  2∗∗.-  075.-  1              

            r  90∗∗.-  32∗.-  92∗.-  37∗.-  1  مهار

          r  65∗.- 34∗. 12∗∗. .095.  1  معنویت

تجربه 

  طلبی

r  −01. . 139. 77. 030. 021        

..−  r  ماجراجویی 147−.. 14. 421      

مالل 

  پذیري

r  .−−−−−−−1    

0  

گریز از 

  بازداري

r  −. 019.. 069... 182. 61−1 

  /.05سطح معناداري در ∗/.       01 معناداري در سطح∗∗



 
 
 

٦٨ 
  

 بررسی رابطه بین تاب آوري و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس

0.05α α=در سطح حداقل rبا توجه به داده اهاي فوق و با توجه به اینکه مقدار  = در  0/05

، تحمل عواطف منفی با خستگی عاطفی با -82/0رابطه بین شایستگی با خستگی عاطفی با مقدار 

با  معنادار است، تجربه طلبی با خستگی عاطفی - 90/0، پذیرش مثبت عواطف با مقدار -71/0مقدار 

معنادار است، تجربه طلبی با  -65/0معنادار است، معنویت با خستگی عاطفی با مقدار  90/0مقدار 

معنادار  -43/0معنادار است، ماجراجویی با خستگی عاطفی با مقدار  – 64/0خستگی عاطفی با مقدار 

رد و فرض معنادار است، بنابراین فرض صفر  72/0است، مالل پذیري با خستگی عاطفی با مقدار 

به عبارت دیگر بین خستگی عاطفی، مؤلفه فرسودگی شغلی با مؤلفه . گردد تحقیق تأیید می

  .هاي تاب آوري، هیجان خواهی و رابطه معناداري وجود دارد فرسودگی شغلی با مؤلفه

  هاي تاب آوري، هیجان خواهی همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین عملکرد شخصی با مؤلفه: 3 جدول

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

0  

عملکرد 

  شخصی

r  1                    

                  r  −1  شایستگی

تحمل 

عواطف 

  منفی

r  −.1                

پذیریش 

عواطف 

  مثبت

r  −.075.-  1              

            r  70...1  مهار

..  -.r  70  معنویت 12.095.

-  

1          

        r  −01.  139.  .030.  02.  1  تجربه طلبی

.  -.r  40.-  07.  147.  10  ماجراجویی 14.. 421      

    r  50+.  −−−09.-  −−−1  مالل پذیري

0  

گریز از 

  بازداري

r  063.  019.  .069.  ..182.  . 61−1  

  

  05/0معناداري در سطح ∗       01/0معناداري در سطح ∗∗
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 0.05α=حد اقل  درسطح r مقداري فوق و با توجه به اینکه ها دادهبا توجه به 

α = ، تحمل عواطف -40/0در رابطه بین شایستگی با عملکرد شخصی با مقدار  0/05

، پذیرش مثبت عواطف با عملکرد شخصی با مقدار - 37/0ی با عملکرد شخصی، با مقدار منف

معنادار است، تجربه طلبی، با  70/0، معنادار است، مهار با عملکرد شخصی با مقدار -70/0

 -70/0معنادار است، مهار با عملکرد شخصی با مقدار  -60/0عملکرد شخصی با مقدار 

به عبارت دیگر بین عملکرد . گردد یمض رد و فرض تحقیق تأیید معنادار است، بنابراین فر

ي تاب آوري، هیجان هواهی رابطه معناداري وجود ها مؤلفهشخصی، مؤلفه فرسودگی شغلی با 

  .دارد

  هاي تاب آوري، هیجان خواهی همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین مسخ شخصیت با مؤلفه :4 جدول

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

0  

خ مس

  شخصیت

r 1                    

                  r  −1  شایستگی

تحمل 

  عواطف منفی

r  −.1                

پذیرش مثبت 

  عواطف

r  −.075.  1              

            r  −...1  مهار

..−  r  معنویت 12.095.  1          

.  .r  −01.  139  تجربه طلبی 77030.  02.  1        

.  -.r  02.-  07.  147.  10  ماجراجویی 14.. 421      

    r  0−−−09.-  −−−1  مالل پذیري

0  

گریز از 

  بازداري

r  053.  019.  .069.  .182.  . 61−1  

  0.05معناداري در سطح ∗         0.01معناداري در سطح ∗∗



 
 
 

٧٠ 
  

 بررسی رابطه بین تاب آوري و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس

 0.05α=در سطح حداقل  rي جدول فوق و با توجه به اینکه مقدار ها دادهبا توجه به 

α = ، تحمل عواطف منفی - 0.70 مقداردر رابطه بین شایستگی با مسخ شخصیت با  0.05

 50/0، پذیرش مثبت عواطف با مسخص شخصیت به مقدار -50/0قدار با مسخ شخصیت بام

معنادار است، معنویت با مسخ شخصیت  -40/0معنادار است، مهار با مسخ شخصیت با مقدار 

 .معنادار است – 40/0معنادار است، تجربه طلبی با مسخ شخصیت با مقدار  -30/0با مقدار 

به عبارت دیگر بین مسخ شخصیت، . گردد یمبنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید 

  .ي تاب آوري، هیجان خواهی و رابطه معناداري وجود داردها مؤلفهمؤلفه فرسودگی شغلی با 

  هاي تاب آوري، هیجان خواهی همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین درگیري با مؤلفه :5 جدول  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

                    1  درگیري

                  1−  یشایستگ

تحمل عواطف 

  منفی

−.1                

پذیرش مثبت 

  عواطف

−.075.  1              

            1...−  مهار

..−  معنویت 12.095.  1          

.  .139  .01−  تجربه طلبی 77030.  02.  1        

.  -.10  .147  .07−  ماجراجویی 14..1      

    1−−−  -.09−−−  .045  مالل پذیري

0  

  1−.  .182..  .069.  .019  -.05  گریز از بازداري

  0.05معناداري در سطح ∗          0.01معناداري در سطح ∗∗
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 0.05α=در سطح حداقل rي جدول فوق و با توجه به اینکه مقدار ها دادهبا توجه به 

� = ، تحمل عواطف منفی با -/.35در رابطه بین شایستگی با درگیري با مقدار  0.05

معنادار است،  -/.60درگیري با مقدار ، پذیرش مثبت عواطف با -/.42درگیري با مقدار 

معنادار  -/.50معنادار است، معنویت با درگیري با مقدار  -/.39مهار با درگیري با مقدار 

معنادار است، ماجراجویی با درگیري با مقدار  -/.80است، تجربه طلبی با درگیري با مقدار 

به عبارت دیگر . گردد یمد معنادار است، بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیی -/.42

ي تاب آوري، هیجان خواهی رابطه معناداري ها مؤلفهبین درگیري، مؤلفه فرسودگی شغلی با 

  .وجود دارد

شایستگی، تحمل عواطف منفی، پذیرش (ي تاب آوري ها اسیمقخرده : فرضیه دوم

ري، تجربه طلبی، ماجراجویی، مالل پذی(، هیجان خواهی )مثبت عواطف، مهار، معنویت

  .پیش بینی کننده فرسودگی شغلی هستند) گریز از بازداري

براي بررسی این فرضیه با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام؛ به پیش 

  .ي تاب آوري هیجان خواهی استها مؤلفهبینی فرسودگی شغلی بر اساس 

  

  خالصه مدل رگرسیون: 6 جدول

خستگی   مدل

  عاطفی

مسخ   عملکردشخصی

  شخصیت

  درگیري

F 125 .1  661 .1  550/0  868/0  

سطح 

 معناداري

001/0  001/0  001/0  001/0  

  



 
 
 

٧٢ 
  

 بررسی رابطه بین تاب آوري و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس

که فرسودگی  دهد یمنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغییر در جدول فوق نشان 

ي تاب آوري، هیجان خواهی، از لحاظ آماري معنادار است ها مؤلفهشغلی زنان پلیس از روي 

به عبارت دیگر این . کند یماز واریانس که فرسودگی شغلی را تبیین  بخشی ها مؤلفهو این 

که ضرایب رگرسیون معنادار است و شواهد کافی براي تأیید فرضیه  دهد یمنتیجه نشان 

  .وجود دارد

چون سطح معناداري در تمام خرده  دهد یمگفت جدول باال شش نشان  توان یم

، مدل براي انجام رگرسیون معنادار است، یعنی دباش یم 05/0یی فرسودگی کمتر از ها اسیمق

ي فرسودگی شغلی ها اسیمقي ها خردهپیش بینی کننده  توانند یمیکی از متغیرهاي مستقل 

 .باشد

 

  هاي تاب آوري، هیجان خواهی هاي فرسودگی شغلی با مؤلفه ضرایب رگسیون چند گانه متغییر مؤلفه: 7 جدول

یب ضرا  متغییر پیش بینی  متغییر مالك

استابدارد 

  بتا

t  سطح

  معناداري

1  

خستگی 

  عاطفی

  .001 3.081    اثر ثابت

  0.01  -1.608  -0.72  شایستگی

  0.02  -.196  -0.69  تحول عواطف منفی

  0.01  -1.183  -0.88  پذیرش مثبت عواطف

  0.01  -.032  -0.88  مهار

  0.04  -.581  -0.68  معنویت

  0.01  -.823  -0.63  تجربه طلبی

  0.01  -2.264  -0.43  وییماجراج
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  01/0  969/0  60/0  مالل پذیري

2  

عملکرد 

  شخصی

  .001  5.186    اثر ثابت

  .001  -1.151  -0.57  شایستگی

  0.02  -1.270  -0.48  تحمل عواطف منفی

  0.01  -1.334  -0.62  پذیرش عواطف مثبت

  0.01  -1.642  -0.72  مهار

  .001  -3.203  -0.57  تجربه طلبی

  001/0  203/3  485/1  مالل پذیري

3  

مسخ 

  شخصیت

  .001  5.290    اثر ثابت

  0.01  -1.020  -0.65  شایستگی

  .001  -.631  -0.59  تحمل عواطف منفی

  .001  -.642  -0.54  پذیرش عواطف مثبت

  0.01  -.083  -0.63  مهار

  0.02  -.0813  -0.56  معنویت

  .001  -.110  -0.83  تجربه طلبی

4  

  درگیري

  .001  5.314    اثر ثابت

  0.04  -.983  -0.65  شایستگی

  0.03  -.533  -0.47  تحمل عواطف منفی

  .001  -1.146  -0.62  پذیرش عواطف مثبت

  .001  -.458  -0.85  معنویت

  .001  1.229  -0.83  تجربه طلبی

  0.01  -.489  -0.49  ماجراجویی

  



 
 
 

٧٤ 
  

 بررسی رابطه بین تاب آوري و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس

، )-/.69(منفی ، تحمل عواطف )-/.72(بر اساس ضریب استاندارد بتا، مؤلفه شایستگی 

، )-/.63(، تجربه طلبی )-/.68(، معنویت )-/.88(مهار ) -/.88(پذیرش عواطف مثبت 

، سهم معناداري را در تبیین ماریانس مؤلفه )-/.62(، مالل پذیري )-/.43(ماجراجویی 

همچنین در مورد دیگر مؤلفه فرسودگی شغلی، یعنی . خستگی عاطفی، فرسودگی شغلی دارد

تحمل ) -/.57(باید گفت بر اساس ضریب استاندارد بتا، مؤلفه شایستگی  عملکرد شخصی،

) - /.57(، تجربه طلبی )-/.72(، مهار )-/.62(، پذیرش مثبت عواطف )-/.48(عواطف منفی 

، تحمل )-/.65(و بر اساس ضریب استاندارد بتا، مؤلفه شایستگی . سهم معناداري دارد

، )-/.56(، معنویت )-/.63(، مهار )-/.54(ف ، پذیرش مثبت عواط)-/.59(عواطف منفی 

، سهم معناداري را در تبیین واریانس مؤلفه مسخ شخصیت، فرسودگی )-/.83(تجربه طلبی 

شغلی دارد و در نهایت مؤلفه درگیري بر اساس ضریب استاندارد بتا، مؤلفه شایستگی 

، )-/.85(عنویت ، م)-/.62(، پذیرش مثبت عواطف )-/.47(، تحمل عواطف منفی )-/.65(

  .سهم معناداري دارد) -/.49(، ماجراجویی )-/.83(تجربه طلبی 

نکته قابل توجه این است که متغییرهاي شایستگی، تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت 

 توان یمي فرسودگی شغلی رابطه معناداري دارند، که ها مؤلفهعواطف، تجربه طلبی با تمامی 

  .باشند یمي قوي تري براي فرسودگی شغلی ها کنندهینی ادعا کرد این متغییر ها پیش ب

ي گریز از بازداري و با وجدان بودن با مقدار بتاي ها مؤلفهدر نهایت باید یاد آور شد 

تبیین واریانس فرسودگی شغلی زنان پلیس نقش دارد که از نظر آماري معنادار  در /.050

  .نیست

نتیجه گرفت که  توان یمجدول فوق  موجود در چهار مدل ��با توجه به میزان

 ارائهي تاب آوري، هیجان خواهی و در مدل ها مؤلفهفرسودگی شغلی زنان پلیس از روي 

 .شده قابل تبیین است
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  هاي تاب آوري، هیجان خواهی هاي فرسودگی شغلی با مؤلفه ضریب همبستگی پیرسون متغیرهاي مؤلفه :8 جدول

1  R 655.  429.  

2  R 481.  231.  

3  R 366.  133.  

4  R 732.  106.  

  

گفت ضریب همبستگی چندگانه بین خستگی عاطفی به عنوان متغیر وابسته و  توان یمو  )1

 65/0ي هیجان خواهی به عنوان متغیر مستقل در حدود ها مؤلفهي تاب آوري و ها مؤلفه

 43/0در  تواند یم، و این مدل باشند یم، که نشان از همبستگی متوسط این متغیر باشد یم

 .درصد واریانس مربوط به متغیر وابسته را تعیین کند

ي تاب ها مؤلفهضریب همبستگی چندگانه بین عملکرد شخصی به عنوان متغیر وابسته به  )2

، باشد یمدرصد  48/0ي هیجان خواهی به عنوان متغیر مستقل در حدود ها مؤلفهآوري و 

واریانس  %23در  تواند یم، و این مدل باشند یمی متوسط این متغیرها که نشان از همبستگ

 .مربوط به متغیر وابسته را تبیین کند

ي تاب آوري ها مؤلفهضریب همبستگی چندگانه مسخ شخصیت به عنوان متغیر وابسته و  )3

که نشان از  باشد یم %36ومولفه هاي هیجان خواهی به عنوان متغیر مستقل در حدود 

در واریانس مربوط به متغیر  تواند یمو این مدل  ،باشند یممتوسط بین متغیرها  همبستگی

 .وابسته را تبیین کند

ي تاب آوري و ها مؤلفهضریب همبستگی چندگانه بین درگیري به عنوان متغیر وابسته و  )4

، که نشان از همبستگی باال باشد یم 73/0هیجان خواهی به عنوان متغیر مستقل در حدود 

) درگیري(درصد واریانس متغیر وابسته  11/0، و ضریب تعیین حدود باشند یمتغیر بین م

  .کند یمرا تبیین 
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  نتیجه گیري

تواند از عوامل پیش بینی کننده در  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تاب آوري می

 گردد، که بنابراین پیشنهاد می. هاي آن باشد پیشگیري و کاهش فرسودگی شغلی و مؤلفه

همدلی، امید، خودکفایی، تطابق پذیري، پیوند : هاي مهم تاب آوري مانند پیش بینی کننده

هاي انطباقی و مدیریت  هاي زندگی، مهارت معنوي، توانایی یافتن معنی در مشکالت مهارت

هاي رسمی و غیر رسمی کارکنان پلیس گنجانده شود در خصوص  استرس در آموزش

هاي  ها مجموعه با تاب آوري ارتباط دارند، زیرا آن هیجاناتتوان گفت که  هیجان طلبی می

 .دهند گیرند گسترش می تفکر عملی را که با وضعیت تنش زا را در دسترس افراد قرار می
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