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 مقدمه  -1-1

داشتن نيروهای کار با بهزیستی روانشناختی باال و اسـترس پـانين، از جملـه اجـزای کليـدی جهـت       

کارکنان سازمانی است که خواهان بقا در دنيای رقابتی کنونی اسـت. بایـد توجـه    شغلی وضعيت افزایش 

سطح بهزیستی روانشناختی مطلوب و استرس پانين، تضمينی برای موفقيت حرفه ای داشت در حالی که 

(. هر سازمان عالوه بر دارایی هـای  2113، 1نيست، فقدان آن به مشکالت بلند مدت منجر می گردد )هان

ـ   د. مادی، دارایی دیگری به نام سرمایه انسانی دارد و این افراد هستند که یک سازمان را سرپا نگـه ميدارن

قطعاً علت بوجود آمدن بخشی به نام منابع انسانی، درك حضور کارکنان به عنوان سرمایه هـای اصـلی و   

دهـد و  حقيقی سازمان بوده است. به بيان روشن تر، سازمان هزینه می کند، استخدام می کند، آموزش می

بهترین نحو پاسخگو باشد. رسد که انتظارات سازمان و شغل را به وقتی فرد به مهارت رسيد، زمان آن می

از موضوعات مطرح شده درباره کارکنان در سالهای اخير، وضعيت روانشناختی آنها است. متغييرهـایی از  

تواند وضـعيت روانشـناختی افـراد را مشـخص      می 3شناختی روا بهزیستیو  2خودکارامدیقبيل احساس 

 (.2112، 4نماید )فورد

شـود. افـرادی کـه     ، روانی و رفتاری بسياری در افراد مـی استرس باعث ایجاد عوارض فيزیولوژیکی

کنند توجه کمتری نسبت به انجام کار خود دارند و بنابراین ممکـن اسـت بـه    استرس زیادی را تحمل می

وری کارکنـان را  کلـی اسـترس، بـازدهی و بهـره     طور بههایی وارد کنند. خود و دیگر افراد سازمان آسيب

تـوان از  ری نقش اساسی در ایجاد استرس کارمندان دارد اما در ایـن زمينـه نمـی   آورد. شرایط کاپایين می

هـایی کـه بـرای کـاهش     عنوان یک قاعده کلی، در فعاليت (. به2113پوشی کرد )هان، عوامل فردی چشم

                                                
1. Hon 

2. Self-efficacy  

3. psychological well-being  

4. Ford 



 

هـا داد.   آوری در سـازمان گيرد باید اولویت را به مـدیریت اسـترس و تـاب   استرس در محل کار انجام می

آگـاهی و شـناخت   تواند سبب پيشگيری از اسـترس در محـيط کـار شـود.      از این دو رویکرد می ترکيبی

رود از اهميـت زیـادی برخـوردار اسـت.     آوری به شمار میهای فردی که تهدیدی برای تابپذیریآسيب

 طیشـرا  بـا  ییارویـ و رو یانفعـال  یتهدیدکننده و حالت طیشرا ایها  در برابر آسيب یداریتنها پا ،آوری تاب

 تـوان یم یبندی کل جمع کیخود است. با  یرامونيپ طيبلکه شرکت فعال سازنده در مح ،خطرناك نيست

بـا موانـع،    جهـه پـذیری در موا  فشـار، انعطـاف   تحتدانست: حفظ آرامش  ریآوری را شامل موارد ز تاب

ا و خـال   هـ  بينی و احساسات مثبت بـه هنگـام دشـواری    حفظ خوش ،یشیفرسا یاجتناب از راهبردها

دهند. آنها قادرنـد خـود    و استقالل را نشان می یهایی از سالمت . افراد تاب آور درجهیشدن از موانع درون

 گـران یهستند که نظراتشـان را بـه د   درانتقاد دارند، قا طشانياز مح یسازند و وقت یفکر کنند و آن را عمل

 طشانيدادن مح رييتغ یهایشان را برا و تواناییدارند  انينسبت به اطراف یانتقال دهند. آنها احساسات خوب

 یعنی یمفهوم دو بعد کیعنوان  آوری به تاب نکهی. با توجه به ا(2116 ،1دیانا ،گاربکباور دارند )آلورد و 

و  یزنـدگ  تيـ فيک یتواند بـر رو  آوری می تاب ،شود مثبت در نظر گرفته می یو سازگار یناگوار تياهم

 (. 2114، 3ونيچس و ؛ کارل2114 ،2کسونیو فردر دي)تاگ ابعاد آن تأثيرگذار باشد

 شناسـی  روان اسـت،  کـرده  جلب خود به را بسياری توجه اخير های دهه در موضوعاتی که از یکی

کنـد   می تاکيد فرد های توانمندی بر دیدگاه (. این5،2111ميهالی سنت سيکسو  است )سليگمن 4گرا مثبت

 وی ی اسـتعدادهای نهفتـه   کردن بالفعل و فرد زندگی سطح ارتقای باید شناسی روان هدف است معتقد و

عبارت است از ارزشيابی زندگی بر حسب رضـایت و تعـادل بـين عاطفـه مثبـت و       6سالمت روان .باشد

ی یک سازه چند بعدی اسـت کـه   سالمت روانمنفی )داشتن حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی(. 

مثبت و رضایت از زندگی، باید فقـدان حالـت هـای عـاطفی منفـی را      همزمان با حضور تجارب عاطفی 

                                                
1. Alvord,  Bcgar & Diana 

2. Tugade & Fredrickson 

3. Chassion  & Carle 

4. positive psychology  

5. Seligman & Csikszentmihalyi  

6. Mental health  



 

، بهزیسـتی روانشـناختی   سـالمت روان (. واژه بسيار نزدیک بـه  2113،  1لوکاس وشيیاونشان دهد )دینر، 

تالش برای کمال در جهت تحقق توانایی های بالقوه واقعی فرد است. در این دیـدگاه  است، که به معنای 

های فـرد متجلـی    یتالش برای استعالی و ارتقای است که در تحقق استعدادها و توانایبهزیستی به معنای 

ی اخيـر در ادبيـات    شناختی در دو دهـه  بهزیستی روان (.1392؛ به نقل از عباسی، 1995 ،2می شود )ریف

ی زنـدگی فـردی بـه     ی مطالعـات آن از حـوزه   پژوهشی به وفور مورد بررسی قرار گرفته اسـت و دامنـه  

(. بهزیسـتی روانـی ترجمـان احساسـات مثبـت و      2112، 3مالت اجتماعی کشـيده شـده اسـت )کـول    تعا

... اسـت   های مختلف خانواده، تحصيل و شغل مندی عمومی از زندگی خود و دیگران، در حوزه رضایت

منـدی فـرد از زنـدگی و     ی شـناختی بيـانگر رضـایت    ی شناختی و هيجانی است. مؤلفه و واجد دو مؤلفه

ی هيجانی ترجمان حضور نسبی عواطف مثبـت و عـدم    های مختلف زندگی و مؤلفه بی فرد از جنبهارزیا

 حال مرتبط با یکـدیگر  ی مجزا، درعين حضور هيجان منفی است. امروزه در رویکرد مثبت نگر، سه مؤلفه

س منـدی کلـی از زنـدگی، احسـا     انـد از رضـایت   را برای بهزیستی روانی در نظر می گيرنـد کـه عبـارت   

 (.2113، و همکاران )دینر خوشایندی و احساس ناخوشایندی

های مبتنـی  های جامع در امر پيشگيری که به کاهش عوامل تنش زا توجه دارد؛ برنامهیکی از برنامه 

هـا،  انـد پيونـد مناسـبی بـين سـایر برنامـه      ها توانسـته است. این برنامه 5آوری و تاب 4بر مدیریت استرس

تـازگی وارد   آوری بـه  ها ایجاد کنند. شاید بتـوان گفـت اصـطالح تـاب     ير و سازمانها، افراد درگ تخصص

شناسی در ایران شده است و هنوز این رویکرد در کشور ما جـوان اسـت. آمـوزش    ادبيات پژوهشی روان

رفتاری، یک رویکرد چند وجهی است کـه طـی آن تکنيـک هـایی از     _مدیریت استرس به روش شناختی

، تنفس دیاگرام، مراقبه، شناسایی افکار خودکارآمد منفـی، تحریـف هـای شـناختی و     قبيل آرامش آموزی

بازسازی آن با جایگزین کردن افکار منطقی، آموزش مقابله کارآمد، مدیریت خشم و ابرازگـری بـه افـراد    

از اینرو، هـدف پـژوهش حاضـر بررسـی      (. 1392آموزش داده می شود )حبيبی، قنبری، خدایی، قنبری، 

                                                
1. Diener, Oishi & Lucas 

2. Ryff 

3. Cole 

4. stress management 

5. Resiliency  



 

شـغلی   و وضـعيت روانشـناختی   تواند بـر  آوری میبرنامه های آموزشی مدیریت استرس و تابشی اثربخ

 باشد.می کارکنان

 مسألهبيان  -1-2 

پيشرفت های شگرف فناوری و تغييرات سریع اجتمـاعی باعـث شـده کـه جوامـع امـروزی شـکل        

حيطـی و سـازمانی تهدیـدی    پيچيده ای به خود گرفته و به واسطه آن فشارهای روانی ناشـی از عوامـل م  

انسـان  ناپـذیر زنـدگی    بخشی اجتناب 1استرس شغلیبرای زندگی انسان امروزی محسوب گردند. امروزه 

ها متناسب با حرفه و موقعيت خود با  ست که همه انسانی ست. استرس یا فشار روانی از جمله مسانلها

 اريها مورد توجه بسـ  آثار آن در سازمان و موضوع استرس ري(. در دهه اخ1377آن درگير هستند )استوار، 

شـده و   2فرسودگی شغلیاسترس های طوالنی و مداوم محيط کار می تواند باعث بروز  قرار گرفته است.

، ، صـابری، روزبهـان و صـابری   مسانلی چون کاهش رضایت و تعهـد سـازمانی را بـه دنبـال آورد )آزاده    

ترس است که با خصوصياتی مثل خستگی هيجـانی،  به اس شناختی پاسخی روان فرسودگی شغلی(. 2113

(. فرسودگی شغلی اولـين بـار   2114 ،3و رونالد )هالبسلبن استمسخ شخصيت و عدم کفایت فردی توام 

روانـی در تحقيقـات    -تحت عنوان نشـانگان تحليـل قـوای جسـمی      1971ی  توسط فرویدنبرگر در دهه

شـود   عالیم این نشانگان زمانی آشکار می(. 2115، 4ندرزرینگ، بلوك و فوشناسی بالينی وارد شد )لت روان

مـزمن، اخـتالالت    های فرد برای تقاضاهای محيط کار کافی نباشد. خستگی هيجانی )خستگیکه توانایی

صورت کاهش انرژی و احساس تخليه توان روحـی، مسـخ شخصـيت     خواب، عالیم جسمی مختلف( به

اعتنایی مفرط نسبت به همکاران و مراجعين، گوشه گيـری،   منفی، عاری از احساس و توام با بی )واکنش

روزانه( به معنای جدایی روانی فرد از شغل اش وکاهش احساس کفایـت شخصـی    کاهش کار و فعاليت

نارضایتی از کار، احساسات مبنی بر شکست و نـاتوانی،   )کاهش احساس شایستگی و موفقيت در حرفه،

و  شسـل باشـد )م  د مختلف فرسودگی شـغلی مـی  غلی( سه بعکاهش عملکرد ش حس دانمی از اجحاف و

                                                
1. Job Stress  

2. Job Burnout  

3. Halbesleben &  Ronald  

4. Letzring, Block & Funder 



 

زندگی اجتمـاعی و فيزیولـوژیکی و    (. این نشانگان اثرات متعددی در1993و  1989و  1981 ،1جاکسون

شـود   مـی  گی اصلی فرسودگی شغلی محسوبژگذارد. احساس خستگی وی شناختی فرد به جایی می روان

مـدت و بلندمـدت در    اثـرات کوتـاه   تواند منجر به نان می(. عدم مدیریت استرس در کارک1388)صفری، 

، فرسودگی شغلی )شاکری نيا و محمدپور، (2111، 2وس و زیدنر)ماتيروانیسالمت و دردهای جسمی و 

  .شود (2114، 3مير، لی، کالریستنفلد و گلدو تعهد شغلی) شغلی (، کاهش رضایت، دلبستگی1389

بررسی عوامل موثر بر سالمت جسمانی، بهداشت روانـی،   در سالهای اخير پژوهش های متعددی به

رضایت، تعهد و دلبستگی شغلی کارکنـان پرداختـه انـد. بسـياری از ایـن تحقيقـات نشـان دهنـده تـاثير          

(. 2113، 4جـو، کـو و تانـگ   و تعهـد سـازمانی اسـت )    شـغلی  آوری و استرس بر رضایت، دلبستگی تاب

بـين کـاِر شـخص و خودپنـداره وی تعریـف شـده اسـت. در         دلبستگی شغلی به عنوان نيرومندیِ رابطه

. به عنوان عالقه 2. فعاالنه در آن مشارکت جوید، 1صورتی می گویند شخصی به کارش دلبسته است که 

. 4. عملکرد در آن را برای عـزت نفـس خـویش مهـم تلقـی نمایـد و       3ای محوری با آن برخورد نماید، 

والين، ادبرگ،  .(1386؛ به نقل از ارشدی، 1998یکسان بداند )پيندر، عملکرد در آن را با خودپنداره خود 

دلبستگی شغلی را ميزانی کـه فـرد بـه لحـاا روانشـناختی بـا شـغل خـویش          (2113) 5بک و جاکبسون

زانی که موقعيت شغلی بـرای شـخص و هویـت وی حـانز اهميـت اسـت،       همانندسازی می کند و نيز مي

ستگی به شغل، باوری است که شغل کنونی فـرد را توصـيف مـی کنـد و     تعریف می کنند. از آنجا که دلب

تابع ميزانی است که شغل می تواند نيازهای کنـونی وی را کـامروا سـازد، وجـود عوامـل اسـترس زا در       

او می گردد. در حالی که سازگاری موفقيت آميز بـا شـرایط    شغلی محيط کاری منجر به کاهش دلبستگی

 (.2113را افزایش می دهد )هان،  شغلی آوری باال، دلبستگی تهدیدکننده یا سطح تاب

                                                
1. Maslach & Jackson  

2. Matthews & Zeidner  

3. Meyer, Li, Klaristenfeld & Gold 

4. Jou, Kuo & Tang 

5. Wallin, Edberg, Beck & Jakobsson 



 

تعهد سازمانی به عنوان حالتی تعریـف شـده کـه در آن کـارکن بـا سـازمانی خـا  و اهـداف آن         

 (. سـاختار 1،2113همانندسازی کرده و آرزو دارد عضویت در آن سازمان را حفظ نمایـد )بریتسـل و رل  

 در اسـت  درونـی  پاداش بر مبتنی شغلی است، دلبستگی تفاوتم هم از سازمانی تعهد و شغلی دلبستگی

 دارای کـه  افـرادی  چنين شود، هم می تقویت سازمان بيرونی های پاداش توسط سازمانی تعهد که حالی

شغلشـان   بـه  مربـوط  وظـایف  و تکليـف  به را شان تالش و وقت هستند شغلی دلبستگی از باالیی سطح

 بـه  دسـتيابی  و گروه حفظ گرهستند، تسهيل باالیی سازمانی تعهد دارای که افرادی کنند، ولی می صرف

(. رایج ترین تعریف از تعهـد سـازمانی   2113، 2باشند )الپونيت، وندربرگ و بودریاس می سازمان اهداف

(. نظریه پـردازان  3،2113و آلن به پيوندهای عاطفی شخص با سازمان اشاره دارد )بينگام، ميشایيل، بيشاپ

از تعهد سازمانی را تعریف کرده اند. تعریف رایج تر تعهد را نگرشـی تلقـی مـی کنـد بـه      دو شکل کلی 

(. از 1386؛ به نقل از ارشـدی،  1981، 4و شرمن شکل پيوندی که بين فرد و سازمان وجود دارد )موریس

، 5سيسیو تمایل برای ماندن نام برد ) شغلی ميان تظاهرات این گونه تعهد می توان از وفاداری، دلبستگی

(. تعریف دوم تعهد سازمانی را به عنوان یک سرمایه گـذاری تلقـی مـی کنـد کـه شـخص هنگـام        2112

پيوستن به سازمان انجام می دهد. در این رویکرد تمامی اعمالی که توسط شخص پس از عضویت انجـام  

(. بنـابر  2114، 6و تئوچـارس  می گيرد، به قصد توجيه عمل پيوستن به سازمان است )زوپاتيس، کنستانتی

تعریف دوم هر چه شرایط محيط کاری مناسبتر بوده و توانایی مدیریت فرد بـرای کنتـرل منـابع اسـترس     

 بيشتر باشد، توجيه و دليل منطقی جهت پيوستن او به سازمان وجود دارد.  

کارکنان، موضـوع اساسـی بسـياری از سـازمان هاسـت.       7مدت هاست که مدیریت موثر ترك شغل

، از سـازمان  خـرو  مـدیریت نشـده کارکنـان     زینه های باالیی که ترك شغل بـه همـراه دارد،  عالوه بر ه

می شکند و انسجام و تعهد را در ميان افرادی کـه در سـازمان    ساختار اجتماعی و ارتباطی افراد را در هم
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3. Bingham, Mitchell, Bishop & Allen 

4. Morris & Sherman 
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6. Zopiatis, Constanti & Theocharous 

7 . turnover 



 

 1کنـان بنابراین واضح است که چرا حفظ و نگهـداری کار  (.2112، سيسیباقی می مانند، کاهش می دهد )

چالش فـراروی پژوهشـگران و مـدیران آن    هنوز هم از مهمترین عالنق مدیران و محققان سازمانی است. 

 "چـرا برخـی از افـراد در شغلشـان بـاقی مـی ماننـد       "و  "چرا افراد شغلشان را ترك می کننـد "است که 

سابلينسـکی و   هـالتوم، لـی،   ،توسط ميچل 3جاافتادگی شغلیجدیدی تحت عنوان  زهسا (.2115، 2سيچ)بِ

تبيـين  را کارکنـان  ماندگاری در شغل یـا تـرك شـغل     می تواند چرایی شده است که مطرح( 2111) 4اِرِز

بدین ترتيب که افـراد بـا اسـترس     .با ميزان استرس و تاب آوری کارکنان در ارتباط است سازهاین . نماید

 باالتری دارند. جاافتادگی شغلیپانين و تاب آوری باال، 

شغلی و کارکنان یک محيط  ووضعيت روانشناختی ویژگی های شخصيتی مهم که می تواند یکی از 

گسـتردگی مفهـوم   صنعتی را تحت تاثير قرار دهد، سازه نسبتاً جدیدی تحـت عنـوان تـاب آوری اسـت.     

 6ربه نقل از کـامپف  ؛1994، 5و سانگ ارانه تعریفی روشن از آن را دشوار نموده است )گوردونآوری،  تاب

: کيفيات رهای مختلف و متنوعی تعریف شده است؛ نظي آوری به صورت (. چنان که اصطالح تاب1999، 

؛ 1989آميز در مقابل محيط در حال تغيير )داروین،  (؛ توانایی سازگاری موفقيت1958، 7ارتجاعی )هریمن

هودوالـت و   ؛1979، 11؛ کوباسـا 1974 ،9(؛ و سرسختی و آسيب ناپذیری )آنتونی1995، 8نوهسيچتی و ک

، بانـد، برنـز، و   به نقل از اولسـون ؛ 1999، و همکاران 13؛ رامانایاه 1994، 12و خوشابا ؛ مدی1989، 11زون

، وجه اشـتراك همـه ایـن توصـيفات     آوری تاب(. با وجود تعاریف متعدد در مورد 2113، 14برادریک-وال

اسـترس زیـاد و   رغـم   علـی  "يـز آم سازگاری موفقيت"و  " توانایی بازگشت به حالت اوليه ":عبارتست از
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ـ    ؛1998، و همکاران 2؛ بردسلی1997،  و همکاران 1شرایط ناگوار )استوارت رینولـدز،  ، سيبـه نقـل از پلِ

 (.2112، 3لکازینز و اوني

هـای   دهد چگونه افراد بـا موقعيـت   شناختی است که توضيح می مفهومی روان آوری در مجموع، تاب

به معنای سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت به حالت عـادی   یآور تابآیند.  غيرمنتظره کنار می

صـرف   آوری تـاب (. بنـابراین،  2114، 4و زنده ماندن و تالش کردن در طـی شـرایط نـاگوار اسـت )دوو    

مشـارکت کننـده فعـال و     آور تابا شرایط تهدیدکننده نيست، بلکه فرد یها  ل در برابر آسيبعمقاومت منف

شود  به عنوان عاملی مطرح می آوری تاب (.2113، 5نر و دیویدسوناونی خود است )کسازنده محيط پيرام

دیویـدف، اسـتوارت، ریـچ و    افراد را تحت تاثير قرار می دهد )و شغلی  ووضعيت روانشناختی که رشد 

( در یـک تعریـف   2113به نقـل از اولسـون و همکـاران،    ؛ 1999 ، و1985اخيراً راتر ) .(2111، 6چاودیو

توصيف کرده است که شامل تعامل بين عوامل  7را به عنوان فرایندی پویا آوری تابجامع و مقبول،  نسبتاً

باشـد. ایـن    برای بهبود آثـار رویـدادهای نـاگوار زنـدگی مـی     ، درونی و بيرونی و عوامل محافظتی خطرزا

آميـز   موفقيت مقابلهاین فرایند بدین معناست که  "ماهيت پویای " تعریف چند مفهوم کليدی را دربردارد.

ـ  ؛ 1993دهد )گارمزی،  با یک موقعيت، توانایی فرد را برای مقابله در آینده افزایش می س و يبه نقـل از پلِ

کننـد )فـرد را    ، عکس العمل فرد را به شرایط ناگوار تشـدید مـی  "های خطر مکانيسم" (.2112همکاران، 

کنند )فـرد را   خ فرد را به شرایط ناگوار اصالح می، پاس"های حفاظتی مکانيسم"نمایند( و  پذیرتر می آسيب

جـا کـه عوامـل     (. از آن2113به نقل از اولسون و همکـاران،  ؛ 1999و  1987سازند( )راتر،  آورتر می تاب

موفق نياز به عوامل حفاظتی دارد کـه فـرد    آوری تابخطرزای متعددی در طول زندگی وجود دارند، یک 

ـ   ؛ 1999،  همکـاران  و 8ای بدهـد )هلـر   ت پاسخ سازگارانهرا قادر سازند به این تغييرا س و يبـه نقـل از پلِ

 (.2112همکاران، 
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Abstract:   The present study aims at comparing the effectiveness of stress management and 

resiliency training programs on the psychological state  and job  output of personnel. This research 

is an experimental one and of type pretest and post-test multi groups. The statistical population 

includes all personnel of National Iranian South Oil Company, Boushehr Region. 30 persons with 

high-level stress were divided into two experiment and control groups and 30 persons (15 persons 

receiving the stress management training and 15 persons in control group) were assignmented and 

studied. Questionnaire of psychological welfare, general self-efficiency, commitment, attachment, 

job burnout and job embeddedness were used for collecting data. Multivariate analysis of 

covariance (MANCOVA) test was used for analyzing data. Findings of  Multivariate analysis of 

covariance  showed that training the stress management and resiliency had a significant effect on 

improving the psychological welfare, general self-efficiency, commitment, attachment, job 

burnout, and job embeddedness than the control group (p  0.01). Therefore, it is very important to 

pay attention to the effectiveness of stress management and resiliency on variables related to 

psychological welfare, general self-efficiency, commitment, attachment, job burnout and job 

embeddedness. 
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