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چكيده
هدف اصلي در پژوهش حاضر بررسي رابطه بين
تابآوري به عنوان شاخهاي از روان شناسي مثبتگرا و
رضایت از زندگي بود که به روش همبستگي انجام شد.
جامعه آماري این پژوهش را کليه کارکنان بهداري
شهرستان سراب تشكيل ميدادند .نمونه آماري پژوهش
شامل  161نفر ( 68زن و  22مرد) بودند .نمونههاي
مورد نظر به روش تصادفي ساده از هر دو جنس انتخاب
شدند و در این پژوهش مقياس تابآوري کانر و دیوید
سون ( )2112و رضایت از زندگي داینر و همكاران
( )1285اجرا شد .از دادههاي حاصله نتایج ذیل به دست
آمده است :بين تابآوري و رضایت از زندگي رابطه
مثبت وجود دارد .بين مردان و زنان از نظر رضایت از
زندگي تفاوت وجود دارد .بين زنان و مردان از نظر
تابآوري تفاوتي وجود ندارد.
كليد واژه گان :تابآوري ،رضایت از زندگي،
روانشناسي مثبتگرا.
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در رویكرد روانشناسي بيماريگرا که نخستين بار،

مقدمه
در شيوه نگرش برخي روانشناسان ،تغييري بنيادي

مفهوم ناتواني اکتسابي را مطرح کرد ،تصميم گرفتند به

درحال تكوین است .کانون و جهت تازه این نگرش،

بررسي یافتههاي پژوهشي خود در پنج دهه گذشته با

روانشناسي کمال یا روانشناسي سالمت خوانده ميشود

نام :مكتب روانشناسي بيماريگرا بپردازند .آنها به این

که به جنبه سالم طبيعت آدمي ميپردازد؛ نه به جنبه نا

نتيجه رسيدند که با وجود دستاوردهاي چشمگيري که

سالم آن(شولتس .)1281 ،1این رویكرد جدید که آن را

دریافت درمانهاي مؤثر براي بيماريهاي ذهني و

روان شناسي مثبتگرا 2نيز ناميدهاند به تازگي در حوزه

رفتارهاي ناکارآمد حاصل شده بود ،در روانشناسي ،در

سازمان و مدیریت ،توجه بسياري از پژوهشگران را به

کل ،توجه به نسبت اندکي به رشد ،توسعه و خود

خود جلب کرده و بدین ترتيب ،جنبش جدیدي با عنوان

شكوفایي افراد سالم شده بود .در نتيجه ،سليگمان و

رفتار سازماني مثبتگرا ایجاد شده است .همانند

همكارانش درصدد برآمدند ،در جهتدهي دوباره به

روانشناسي مثبتگرا ،رفتار سازماني مثبتگرا ،ادعا

پژوهشهاي روانشناختي ،دو مأموریت کامالً جدید را

نميکند که به دستاورد جدیدي در ارتباط با مثبتگرایي

مورد نظر قرار دهند:

رسيده است ،بلكه بر نياز به تمرکز بيشتر بر

 -1کمك به افراد با شخصيت سالم ،براي برخورداري از

نظریهپردازي ،پژوهش و کاربرد مؤثر حاالت ،صفات و

شادي و بهرهوري بيشتر در زندگي

رفتارهاي مثبت کارکنان در محيط اشاره دارد .2بيش از

 -2کمك به شكوفا سازي قابليتهاي انساني

این ،در قلمروي سازمانها با سرمایه فيزیكي ،شامل پول،

و بدین ترتيب بود که مكتب روانشناسي مثبتگرا

نيروي کار ،ماشينآالت و ...آشنا شدهایم .پس از سرمایه

ایجاد شد علم روانشناسي که در آغاز به جاي مطالعه

فيزیكي ،سرمایه انساني متشكل از دانش ،مهارتها و

سالمت روان به بررسي بيماري ميپرداخت تا مدتها

تجربههاي کارکنان و در نهایت سرمایه اجتماعي به

استعداد بالقوه آدمي براي رشد و کمال را نادیده

عنوان مجموعه شبكه روابط فرد با دیگر افراد مطرح شد.

ميگرفت .امّا در سالهاي اخير ،شمار روزافزوني از

مفهوم جدیدي که به تازگي توسط لوتانز ،4معرفي شده

روانشناسان ،به قابليت کمال و دگرگوني در شخصيت

و برگرفته و مشتق شده از رفتار سازماني مثبتگرا است،

آدمي ایمان آوردهاند .تصویري که روانشناسان

مثبتگرا6

سرمایه روانشناختي است .امروزه بسياري از

از طبيعت انسان به دست ميدهند خوشبينانه و اميد

پژوهشگران بر این باورند که سرمایه روانشناختي

بخش است ،زیرا آنها به قابليت گسترش ،پرورش،

سازمانها ميتواند مزیت رقابتي پایداري براي آنها فراهم

شكوفایي و کمال انسان و تبدیل شدن به آنچه در توان

کند .با آغاز سده بيست و یك ،گروهي از روانشناسان

آدمي است ،باور دارند(شولتس .)1281 ،نتایج

به رهبري سليگمان ،5روانشناس و پژوهشگري مشهور

پژوهشهاي انجام شده در زمينه رفتار سازماني مثبتگرا
حاکي از آن است که ظرفيتهاي روانشناختي ،از قبيل:

1.

Shlts
positive psychology
3. Baker, Chauffeur
4. Lutanz
5. Siligman
2.

Positive Psychologies
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اميدواري ،تابآوري ،1خوشبيني و خودکارآمدي ،در کنار

زندگي ،دوباره به سطح معمولي عملكرد باز ميگردند،

هم ،عاملي را با عنوان سرمایه روان شناختي 2تشكيل

حال آنكه برخي دیگر افراد ،پس از رویارویي با

ميدهند .به عبارت دیگر ،برخي متغيرهاي روانشناختي ،از

ناکاميها ،مصيبتها و دشواريها نسبت به گذشته ارتقا

قبيل :اميدواري ،تابآوري ،خوش بيني و خودکار آمدي در

پيدا ميکند .در مجموع ،افراد تابآور ،داراي این ویژگي

مجموع یك منبع یا عامل نهفته جدیدي را تشكيل

هستند:

ميدهند که در هر یك از این متغيرها ،نمایان است (اوي،

 -1واقعيتهاي زندگي را به سهولت ميپذیرند.

 .)2116در واقع ،لوتانز و همكارانش در توسعه

 -2ایمان دارند که زندگي پرمعنا است .این باور معموالً

چارچوب رفتار سازماني مثبتگرا در سازمانها ،سرمایه

به وسيله ارزشهاي آنها حمایت ميشود .داراي

روانشناختي مثبتگرا به عنوان یك عامل ترکيبي و منبع

توانایيهاي چشمگير براي وفق دادن سریع خود با

مزیت و قابليت سازمانها مطرح کردهاند .آنها بر این

تغييرات بزرگ هستند.

باورند که سرمایه روانشناختي ،با تكيه بر متغيرهاي

سخترویي به افراد کمك ميکند تا در رویارویي با

روانشناختي مثبتگرایي همچون :اميد ،خوشبيني،

تغييرات تنشزا ،دشواريها را به فرصتهایي پر منفعت

تابآوري و ...منجر به ارتقاي ارزش سرمایه انساني

تبدیل کنند.

نگرشهاي مورد نظر در سخترویي،

(دانش و مهارتهاي افراد) و سرمایه اجتماعي (شبكه

عبارتند از :تعهد ،کنترل و چالشطلبي.

روابط ميان آنها) در سازمان ميشود .بنابراین ،سرمایه

مقصود از تعهد آن است که فرد در رویارویي با

روانشناختي ،از متغيرهاي روانشناختي مثبتگرایي

شرایط دشوار ،به جاي ترك صحنه ،ترجيح دهد حضور

تشكيل شده است که قابل اندازهگيري و قابل توسعه و

خود را در صحنه حفظ کرده ،به افراد درگير در آن

پرورش هستند و امكان اعمال مدیریت برآنها وجود دارد.

موقعيت ،در برطرف کردن دشواري کمك کند .مقصود

در این پژوهش سعي بر آن است که ارتباط بين تاب آوري

از کنترل ،آن است که فرد به توانایيهاي خود براي اثر

به عنوان شاخهاي از روان شناسي مثبتگرا و رضایت از

گذاري بر نتایج رویدادها باور داشته باشد و مقصود از

زندگي مورد بررسي قرار گيرد .تاب آوري در اصطالح

چالشطلبي ،آن است که فرد در رویارویي با چالشها به

چنين تعریف ميشود :نوعي حالت قابل توسعه در فرد بوده،

جاي مقصر قلمداد کردن سرنوشت ،درصدد ایجاد

که بر اساس آن قادر است در رویارویي با ناکاميها،

فرصتهایي براي رشد خود و دیگران باشد .همچنين در

مصيبتها و تعارضهاي زندگي و حتي رویدادهاي مثبت،

شكلگيري و بروز رفتارهاي سخت رویانه ،فرد باید

پيشرفتها و مسئوليت بيشتر به تالش افزون تر ادامه دهد و

مهارتهاي حل مسأله و تعامل با دیگران براي تعميق

براي دستيابي به موفقيت بيشتر ،از پاي ننشيند.

حمایتهاي اجتماعي را نيز در خود پرورش دهد .در

پژوهشهاي انجام شده حاکي از آن است که برخي

واقع ،تابآوري پدیدهاي است که از پاسخهاي انطباقي

افراد تابآور ،پس از رویارویي با موقعيتهاي دشوار

طبيعي انسان حاصل ميشود و عليرغم رویارویي فرد با
تهدیدهاي جدي ،وي را در دستيابي به موفقيت و غلبه

. Résilience
capital

بر تهدیدها توانمند ميسازد .تابآوري صرف مقاومت

1

2. Psychological
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منفعل در برابر آسيب ها یا شرایط تهدید کننده نيست.

رضایت دارند؟ بيشتر تحقيقات در این زمينه را ميتوان

بلكه فرد تابآور مشارکت کننده فعال و سازنده محيط

تحت دو گروه گنجاند -1 :شواهدي موجود است که

پيراموني خود است .تابآوري قابليت فرد در برابر بر

نشان ميدهد شخصيت ،رضایت از زندگي را متأثر

قراري تعادل زیستي -رواني -معنوي در مقابل شرایط

ميسازد مثل ژنها و ویژگيهاي ذاتي -2 .شواهدي که

مخاطرهآميز ميباشد(کانر 1و دایویدسون .)2112 ،از

محيط ،رضایت از زندگي را متأثر ميسازد (سوزا،

اینرو نميتوان آن را معادل بهبودي دانست .چون در

ليوبوميرسكي .)2111 ،9فيلسوفان و اندیشمندان در طول

بهبودي فرد با پيامدهاي منفي و مشكالت هيجاني و

تاریخ همواره بر این باور بودهاند که ویژگيهایي مانند

عاطفي را تجربه ميکند (بونانو .)2114 ،2کامپفر)1222(2

دوست داشتن ،عقل و عدم وابستگي از جمله مؤلفههاي

معتقد است تابآوري یا بازگشت به تعادل پایه 4است یا

اساسي رضایت از زندگي است .بررسيهاي تجربي در

رسيدن به تعادلي سطح باالتر(در شرایط تهدیدکننده) و

مورد رضایت زندگي و به دنبال آن در چارچوبي

قاعدتاً باید موجبات سازگاري موفق در زندگي را فراهم

گستردهتر بهزیستي فاعلي از اوایل قرن  21شكل گرفتند.

آورد .تحقيقات انجام شده در حوزه تابآوري را ميتوان

براي مثال فلوگل )1225(8به نقل از لوپز 2خلق و خو را

در دو گروه کلي طبقهبندي نمود؛ گروه اول به عوامل

از طریق ثبت رویدادهاي عاطفي مطالعه کرد.

تعيينکننده تابآوري و ویژگيهاي افراد تابآور

پژوهشگران بعد از جنگ جهاني دوم نيز رضایت از

ميپردازد .دسته دوم پژوهشهایي است که فهم فرایند

زندگي و شادکامي را با استفاده از فهرستهاي ساده

تابآوري (اینكه چگونه تابآوري موجبات سازگاري

بررسي کردند .در قلمرو بهزیستي فاعلي چند فرایند

مؤثر با موفقيتهاي مخاطرهآميز را فراهم ميآورد) را در

تاریخي را ميتوان مشخص کرد -1 .مطالعه جامعه

دستور کار خود قرار دادهاند(جوکار .)1286 ،از طرفي از

شناسان که عمدتاً متمرکز در بررسي تأثير عوامل

جمله عوامل مؤثر بر رضایت از زندگي نقش تابآوري

جمعيتشناختي مانند درآمد و ازدواج بر بهزیستي فاعلي

است .مثالً (انگوس کمپل و همكارانش 1294 5،به نقل

است -2 .پژوهشهاي متخصصان بهداشت رواني با

از سوزاوسانجا )2111 ،6رضایت از زندگي را به عنوان

تأکيد بر این اندیشه که بهداشت رواني فراتر از فقدان

تفاوت بين آنچه شخص ميخواهد و آنچه که هست

نشانههاي افسردگي است شادکامي و رضایت از زندگي

تصور کردهاند .در حقيقت یك تفاوت بين واقعيت و

را نيز دربر ميگيرد -2 .پژوهشهاي روانشناسان

ایدهآل را طرح کردهاند.

شخصيت که به بررسي شخصيت افراد خوشحال و
غمگين پرداختهاند(داینر ،اویشي و لوکاس.)2112 ،11

یكي از سؤال هاي اساسي که محققان با آن درگير
هستند این است که چه چيزي باعث رضایت از زندگي

بهزیستي فاعلي از چند جهت اهميت دارد -1 .تأمين

ميشود؟ چرا برخي افراد بيش از دیگران از زندگي

سالمت رواني ،جسماني و افزایش طول عمر  -2اثبات
ارزش شادکامي براي انسان  -2اندازهگيري شاخص

1.

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

7.

Suza & Lyubooimrsky
Flogel
9. Lupez
10. Diener; Oihi; Luckas
8.
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کيفيت زندگي در کنار شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي

پژوهش حاضر بررسي ارتباط نقش تابآوري در

مانند توليد ناخالص ملي( 1)GNPو ميزان سالمت یا

رضایت از زندگي است.

جرم .مؤلفههاي عمده بهزیستي فاعلي عبارتند از :مؤلفههاي

روش تحقيق

عاطفي که معموالً به عاطفه مثبت و منفي تقسيم ميشوند و

این پژوهش به روش همبستگي انجام شد .جامعه

مؤلفههاي شناختي که رضایت از زندگي را در بر ميگيرد

آماري پژوهش حاضر را کليه کارکنان بهداري شهرستان

(پاوت و داینر .)1222 ،رضایت از زندگي به یك فرایند

سراب تشكيل ميدادند که  161نفر( 68زن و  22مرد) به

قضاوتي و شناختي اشاره دارد(داینر ،امونز ،الرسن و

عنوان نمونه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و

گریفتين  .)1285که در آن افراد کيفيت زندگي خود را

در این پژوهش از مقياسهاي زیر استفاده شد :مقياس

براساس مجموعهاي از مالكها ارزشيابي ميکنند .اگر چه

تابآوري کانر و دیویدسون ( )Dc-RISCاین مقياس

اشخاص مختلف در زمينه مؤلفههاي مهم یك زندگي

شامل  25سؤال است که توسط کانر و دیویدسون

خوب از قبيل سالمت و روابط موفق با یكدیگر توافق

( )2112جهت اندازهگيري قدرت مقابله با فشار و تهدید

دارند ،اما به این مؤلفهها وزنهاي متفاوتي ميدهند .یكي از

تهيه شده است .براي هر سؤال طيف درجهبندي پنچ

شاخصهاي بهداشت رواني ميزان رضایت از زندگي

گزینهاي (کامالً نادرست تا هميشه درست) درنظر گرفته

است .مراد از رضایت از زندگي ،نگرش فرد ،ارزیابي

شده که از صفر (کامالً نادرست) تا چهار (هميشه

عمومي نسبت به کليت زندگي خود و یا برخي از

درست) نمرهگذاري ميشود .این مقياس اگر چه تعداد

جنبههاي زندگي همچون زندگي خانوادگي و تجربه

مختلف تابآوري را ميسنجد ولي داراي یك نمره کل

آموزشي است .تجربه شادکامي و رضایت از زندگي

ميباشد .روایي (به روش تحليل عوامل و روایي همگرا

هدف برتر زندگي بهشمار ميرود و احساس غم و

و واگرا) و پایایي (به روش بازآزمایي و آلفاي کرونباخ)

ناخوشایندي اغلب مانعي در راه انجام وظایف فرد

مقياس توسط سازندگان آزمون در گروههاي مختلف

شمرده ميشود .رضایت از زندگي بازتاب توازن ميان

(عادي و خطر) احراز گردیده است .براي استفاده در

آرزوهاي شخصي و وضعيت فعلي او ميباشد به بيان

ایران ،ابتدا فرایند ترجمه و برگرداندن به انگليسي انجام

دیگر هر چه شكاف ميان سطح آرزوهاي فرد و وضعيت

پذیرفت و پس از تأیيد سازندگان مقياس مجوز استفاده

عيني وي بيشتر گردد رضایتمندي او کاهش ميیابد

از آن اخذ گردید .پس براي احراز پایایي از روش آلفاي

(اینگهارت 1292 ،به نقل از زکي .)1286 ،بنابراین

کرونباخ و براي تعيين روایي از روش تحليل عاملي

رضایت از زندگي ميتواند به صورت معناداري

استفاده شد .پایایي مقياس برابر  1/22حاصل شد که

اندازهگيري شود و به صورت قابل توجهي نيز افزایش یا

کامالً منطبق با پایایي گزارش شده توسط سازندگان

کاهش یابد .بهعبارتي ميتوان با شناسایي عوامل مؤثر بر

مقياس بود .نتایج تحليل عاملي به روش مؤلفههاي اصلي

رضایت از زندگي درصدد افزایش آن برآمد .بنابراین با

بيانگر وجود یك عامل کلي در مقایس بود .مالك

الهام از مباني نظري و تحقيقات مشهود ،هدف اصلي

استخراج عوامل شيب منحني اسكري و ارزش ویژه

)Gross National Production (GNP

باالتر از یك بود .شاخص  KMOبرابر  1/21و ضریب

1.
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کرویت بارتلت برابر  2194و در سطح  1/1111معنادار

همگرا و افتراقي) و پایایي(آلفا کرونباخ )1/82-مطلوبي

بود؛ که نشاندهنده کفایت نمونهگيري سؤالها و داراي

براي مقياس گزارش نمودهاند .در مقابل هر سؤال طيف

همبستگي بودند .نتایج حاضر با یافتههاي دیگر تحقيقاتي

ليكرت  5نمرهاي از کامالً موافقم (نمره  )1تا کامالً

که روایي و پایایي این مقياس را بررسي نمودهاند

مخالفم (نمره  )5در نظر گرفته شد .این مقياس توسط خير

همخواني دارد (جوکار.)1286 ،

و ساماني( )1282براي استفاده در ایران مورد انطباق قرار

مقياس رضايت از زندگي .این مقياس پنج سؤالي

گرفته است و شواهد روایي و پایایي آن را مطلوب

توسط داینر و همكارانش( )1285جهت سنجش ميزان

گزارش نمودهاند .سؤالهاي این مقياس به گونهاي است

رضایت کلي از زندگي تهيه شده است و به عنوان

که متناسب با زندگي نوجواني و بزرگسالي است.

شاخص احساس شادماني در پژوهشها مورد استفاده قرار

يافتهها

ميگيرد(کارر .)2114 ،داینر و همكارانش روایي(به شيوه
جدول شماره  .9فراواني زنان و مردان شركتكننده در آزمون
درصد

درصد

تعداد

درصد

معتبر

تجمعي
22/5

زن

83

22/5

22/5

900/0

مرد

12

58/5

58/5

كل

980

900/0

900/0

 42/5درصد از افراد مورد آزمون را زنان و  59/5درصد
را مردان تشكيل ميدهند.

نمودار شماره  .9فراواني زنان و مردان شركتكننده در آزمون
جدول شماره  .2ميانگين ،انحراف معيار ،كمترين و بيشترين مقادير تابآوري و رضايت از زندگي
تعداد

كمترين

بيشترين

ميانگين

انحراف معيار

تابآوري

980

22/00

83/00

82/9000

95/39228

رضايت از زندگي

980

90/00

22/00

92/8588

2/18093
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نمودار شماره  .2توزيع فراواني نمرات تابآوري

نمودار شماره  .8توزيع فراواني نمرات رضايت از زندگي
جدول شماره  .8ميانگين ،انحراف معيار ،كمترين و بيشترين مقادير تابآوري و رضايت از زندگي برحسب جنسيت
تعداد

ميانگين

كمترين

انحراف

بيشترين

معيار
تابآوري

رضايت

از

زندگي

زن

83

89/2358

92/55252

25/00

13/00

مرد

12

82/5528

98/82858

22/00

13/00

كل

980

82/9000

95/39228

22/00

13/00

زن

83

98/5000

2/55810

90/00

20/00

مرد

12

92/1319

0/90818

90/00

22/00

كل

980

92/8588

2/18093

90/00

22/00

جدول شماره .2مقايسه ميانگين تابآوري و رضايت از زندگي در زنان و مردان
مقدار t

تابآوري
رضایت

از

درجه

سطح

آزادي

معنيداري

- .422

158

64

-2/226

158

112

زندگي
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ميانگين تابآوري در مردان  92/55و در زنان

از زندگي در مردان  14/28و در زنان  12/5است که

 91/48ميباشد .با آزمون  tاختالف معنيداري بين ميزان

مطابق با آزمون  tاختالف معنيداري از ميزان رضایت از

تابآوري زنان و مردان وجود ندارد .یعني تابآوري

زندگي زنان و مردان وجود دارد و رضایت از زندگي

زنان و مردان مشابه و یكسان ميباشد .ميانگين رضایت

مردان بطور معنيداري بيشتر از زنان ميباشد.

نمودار شماره  .2مقايسه ميانگين تابآوري و رضايت از زندگي در زنان و مردان
جدول شماره  .5بررسي رابطه بين ميزان رضايت از زندگي و ميزان تابآوري
تابآوري

رضایت از زندگي

ضریب پيرسون

1

(**).561

سطح معنيداري

1

.111

تعداد

161

161

رضایت از

ضریب پيرسون

(**)561.

1

زندگي

سطح معنيداري

111.

1

تعداد

161

161

تابآوري

** معنيداري در سطح 0/09

78

ارتباط بين تاب آوري و رضايت از زندگي  /خلعتبري و بهاري

ماتریس همبستگي پيرسون نشان ميدهد که رابطه

عليزاده .)1288 ،هيچ انساني در گذر زندگي از

مثبت معنيداري ( ) p=1/111 ، r=1/561بين رضایت از

آسيبپذیري رواني مصونيت ندارد .عوامل استرسزاي

زندگي و ميزان تابآوري وجود دارد .یعني هر چقدر

شدید که معموالً غير قابل پيشبينياند تهدیدکننده سالمت

ميزان تابآوري بيشتر ميشود .ميزان رضایت از زندگي

رواني ميباشند و انسانها در شرایط استرسزاي یكسان

نيز افزایش ميیابد.

واکنش نشان نميدهند .تحقيقات نشان داده است که یكي

بحث و نتيجه گيري

از دالیل این واکنشهاي متفاوت مفهوم تابآوري است.

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين

تابآوري نه تنها به معناي مقابله با مشكالت در

تابآوري و رضایت از زندگي بود و یافتهها نشان داد که

رویدادهاي ناگوار ،بلكه پاسخ انعطافپذیر به فشارهاي

بين تابآوري و رضایت از زندگي رابطه مثبت وجود

زندگي روزانه است .تابآوري نوعي ویژگي است که از

دارد .در سالهاي اخير روانشناسي مثبتگرا با شعار

فردي به فرد دیگر متفاوت است و ميتواند به مرور زمان

توجه به استعدادها و توانمنديهاي انسان مورد توجه

رشد کند یا کاستي یابد .پژوهشگران در مطالعات خود

حوزههاي مختلف روانشناسي قرار گرفته است .این

دریافتند که بسياري از انسانها که در معرض آسيب قرار

رویكرد هدف نهایي خود را شناسایي سازهها و شيوههایي

گرفتهاند ميتوانند به سالمت از آن بگذرند و حتي به

ميداند که بهزیستي و شادکامي انسان را فراهم ميکند .از

رشدي بيش از پيش دست یابند (خزانلي ،پارسا1286 ،؛

این روي عواملي که موجبات تطابق هرچه بيشتر آدمي با

به نقل از عليزاده .)1288 ،مدارکي وجود دارند که نشان

نيازها و تهدیدهاي زندگي را سبب گردند .بنياديترین

ميدهد رضایت از زندگي یك راه مهم براي اهداف معتبر

سازههاي مورد پژوهش این رویكرد ميباشند .در این ميان

است .وقتي مردم شاد هستند به نظر ميرسد که تفكرشان

تابآوري جایگاه ویژهاي مخصوصاً در حوزههاي

بيشتر فراغ اندیش و خالق است .در مقابل افرادي که شاد

روانشناسي تحولي ،روانشناسي خانواده و بهداشت و

نيستند مضطرب ميباشند .بهنظر ميرسد دید تونلي و

سالمت رواني به خود اختصاص داده است(کمپل ،سليس،

تفكر خشك را به نمایش بگذارند .از طرفي مهمترین

کوهان 1و استين .)2116 ،تابآوري فرایند توانایي یا پيامد

تفاوت احساسي بين زن و مرد این است که زنان تغيير

سازگاري موفقيتآميز عليرغم شرایط چالش برانگيز و

پذیري بيشتري دارند .زنان  51درصد بيشتر از مردان از

تهدیدکننده تعریف شده است .تابآوري با درنظر داشتن

اضطراب و روان رنجوري رنج ميبرند و هيجان منفي

توام شرایط استرسزا و توانایي ذاتي افراد براي

بيشتري در زندگي روزمره دارند و دو برابر مردان دچار

پاسخگویي ،دوام آوردن و رشد نرمال درحضور شرایط

افسردگي ميشوند .شاید این مهمترین دليل کم بودن

استرسزا مطرح ميشود .مفهوم تابآوري یك راه حل

رضایت از زندگي زنان نسبت به مردان باشد .تحقيقات

اميد بخش و خوشایند است(کاظمي 1288 ،به نقل از

انجام شده توسط عظيمي( ،)1289آستين ،ساکلوفسگي،
ایگان(( ،)2116مكکال.و2114 ،؛ هایز 2112 ،به نقل از

Campbe; Sillis; Cohan; Stein

1.
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بهاري ،)1288 ،هانينتون( ،)2115لوري جاي( )2112در

نمود .از جمله محدودیت هاي این پژوهش عدم کنترل

همين راستا بوده است .اخيراً روانشناسي با تحت تأثير

ویژگيهاي شخصيتي بود .پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي

قرار گرفتن جریانهاي مثبتگرا مثل مفاهيم تابآوري،

این ویژگيها به عنوان متغيرهاي متعامل در نظر گرفته شده و

شادکامي ،خوشبيني ،اميد سعي مينماید راههاي رسيدن

تأثير همزمان آن بر روي تابآوري و رضایت از زندگي

به زندگي شادتر را به انسانها بياموزد .برخي از این

بررسي شود.

حوزههاي روانشناسي به ویژه حوزههاي آسيبشناسي

منابع

رواني ،با تأثير پذیرفتن از روانشناسي مثبتگرا بر مفهوم

 -بهاري ،صونا .)1288( .ارتباط بين هوش

تابآوري و ایمني تأکيد بيشتري کردهاند(سيلگمن،

هيجاني و رضايت از زندگي و تبعيت

اسيكنزیت ،مهالي ،2111 ،1به نقل از عليزاده .)1288 ،به

اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر آنها.

اعتقاد آلبرت اليس 2هدف از زندگي کسب لذت است و

پایاننامه کارشناسي ارشد چاپ نشده .دانشگاه

منظور از زندگي داشتن لحظههاي خوش است .او معتقد

آزاد اسالمي واحد تنكابن.

است این خود مشكالت نيستند که انسانها را ناراحت

 -جوکار ،بهرام .)1286( .نقش واسطهاي

ميکنند بلكه نگرش مردم به مشكالت است که آنها را

تابآوري در رابطي بين هوش هيجاني و

بيمار ميکند .بر همين اساس ميتوان به انسانهاي

هوش عمومي با رضايت از زندگي .فصلنامه

هوشمند آموخت که گرفتار غم و نا اميدي نشوند .باورها

روانشناسي معاصر ،دوره دوم ،شماره دوم ،پایيز

و عقاید و فرضيههاي اشتباه خود را بشناسند و آنها را

.86

تغيير دهند زیرا انسانها ميتوانند با تربيت کردن و نظم

 -زکي ،محمد علي .)1286( .اعتباريابي مقياس

بخشيدن افكارشان زندگي را مملو از کامروایي ،خالقيت

چندبعدي رضايت از زندگي دانشآموزان.

و از لحاظ هيجاني رضایتبخش نمایند(شارف ،بيتا،

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران.

فيروزبخت ،1281 ،به نقل از عليزاده .)1288 ،در مجموع

سال سيزدهم ،شماره  ،1بهار .42 -1286 ،59

یافتههاي پژوهش حاضر داراي مضامين نظري و کاربردي

 -شولتس ،؟ ( .)1281روانشناسي كمال ،الگو

خاصي ميباشد .به لحاظ نظري ميتوان این مدل

شخصيت سالم .ترجمه گيتي خوشدل .چاپ

پيشنهادي را بسط داده و در سایر زمينهها تأثير آن را از

نهم ،تهران :پيكان.

نقطه نظر عاطفي ،شناختي و هيجاني مورد بررسي قرار

 -عظيمي ،هاشم .)1286( .رابطه رضايت از

داده و از نظر کاربردي ميتوان توجه دست اندرکاران

زندگي و دينداري در بين دانشآموزان مشهد.

تعليم و تربيت و والدین را نسبت به آموزش تابآوري و

مشهد :اداره تحقيقات آموزش و پرروش.

در جهت افزایش رشد عاطفي و شناختي و هيجاني جلب

 عليزاده ،سپيده .)1288( .تدوين برنامه عقالني-Seligman Scikszenti, Mihali

1.

Ellis

2.

هيجاني ،رفتاري و بررسي تأثير آن بر تاب
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- Diener. E. D, Emmons, R., Larsen, R.,
&Lucas, R.E. (2003). The evolving
concept of happiness. Advances in call
aging and Gerontology, 15,187, 219.
- Diener. E.D, Oishi, S.H & Lucas, R.E.
(2003). Personality, culture and subjective
well being :Emotional and cognitive
evaluation of Life. Annual Review of
psychology, 45, 403-425.

.آوري و سالمت روان افراد مبتال به اچآيوي
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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 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.
Keywords: Resilience; Satisfaction of life; Positive psychologies.
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