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 چكيده

هاي زندگي با آن دست به گريبان  امروزه تنيدگي از جمله مشكالتي است كه بشر متمدن امروزي در همه عرصه: مقدمه

هاي سنگيني را به  ها و خسارت اند كه تنيدگي براي سازمان و فرد شاغل هزينه هاي گوناگون نشان داده بررسي. است

توانمندسازي . رسانند بخشي بااليي كه دارند به سازمان و خودشان نفع ميكاركنان توانمند با كارايي و اثر. دنبال دارد

توان در جهت هدايت منابع انساني به منظور افزايش بهره وري مورد  كاركنان يك ابزار ضروري مديريتي است كه مي

  .قرارداد استفاده

بعاد احساس معناداري، احساس شامل ا(پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي : هدف

  .تاس گرفته با ميزان تنيدگي جانبازان شاغل صورت) شايستگي، احساس موثربودن و احساس خود ساماني

جامعه آماري اين پژوهش جانبازان شاغل در ادارات دولتي استان قم هستند، الزم به ذكر است كه : ها مواد و روش

اند و تعداد نمونه  نفر بوده 77تعداد افراد جامعه آماري . ري پژوهش نيستندجانبازان در حالت اشتغال جزء جامعه آما

به منظور سنجش ابعاد توانمندسازي . اند نفر بدست آمد كه اين افراد بصورت تصادفي انتخاب شده 51آماري، 

ز پرسشنامه و براي سنجش ميزان تنيدگي ا) 1995(روانشناختي از پرسشنامه توانمندسازي روانشناختي اسپريتزر 

  .است استفاده شده) 1990(برن  تنيدگي رندلوف و بلك

آمده از آزمون همبستگي پيرسون وجود ارتباط منفي بين ابعاد توانمندسازي روانشناختي با  نتايج بدست: ها يافته

آماري  همچنين وضعيت توانمندسازي روانشناختي و تنيدگي با كمك آزمون ميانگين يك جامعه. تنيدگي را تاييدكرد

به داد كه وضعيت تنيدگي كاركنان در حد متوسط رو  آمده از اين آزمون نشان مورد بررسي قرارگرفت كه نتايج بدست

باشد و وضعيت توانمندسازي روانشناختي و ابعاد آن به جز بعد احساس شايستگي همگي در حد متوسط رو به  باال مي

  .باشد مطلوب ميپايين هستند و وضعيت بعد احساس شايستگي در حد 

نتايج پژوهش حاضر بطور كلي حاكي از آن است كه بين ابعاد توانمندسازي روانشناختي با ميزان تنيدگي : گيري نتيجه

دهنده آن است كه باالبردن سطح ابعاد توانمندسازي روانشناختي موجب كاهش  ارتباط منفي وجود دارد و اين نشان

  .ددگر ميزان تنيدگي در جانبازان شاغل مي

    

  ، تنيدگيجانباز شاغل، توانمندسازي روانشناختي: كليد واژه

  

  

  23/7/1390:تاريخ دريافت

  1/10/1390:تاريخ پذيرش
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  مقدمه

يكي از موضوعات پر اهميت در دنياي پرتكاپوي امروزي 
در دهه اخير ). 1(بحث استرس و فشارهاي رواني است 

ها مورد توجه قرار  استرس و آثار آن در سازمانموضوع 
ي فشار رواني  اگرچه در علم پزشكي مساله. گرفته است

ها مورد برسي و تحقيق  و علل و عوارض آن مدت
گرفته اما اين بحث در رفتار سازماني بحث نويني قرار

نظران رفتار سازماني، استرس را  اي از صاحب عده. است
اند، شايد هم به  گذاري كرده بيماري شايع قرن نام

  ).2(راستي، دوران ما عصر استرس يا فشار رواني است 
ها، مضر نيستند  بايستي توجه نمود كه همه فشار رواني

تواند  است كه مي Iبلكه اين فشار رواني منفي يا تنيدگي
تنيدگي به عنوان ). 3(سالمت را در خطر قرار دهد 

شده  در نظر گرفتهاي زيستي، رواني و اجتماعي  پديده
ها را تحت تاثير قرار  كه ابعاد مختلف زندگي انسان

دهد و به همين دليل از ابعاد مختلف مورد مطالعه  مي
گرفته،  بسياري از تحقيقات انجام). 4(قرار گرفته است 

مؤيد ارتباط نزديك تنيدگي با شغل بوده و محيط كار را 
مي نمايند به عنوان يكي از عوامل اصلي تنيدگي معرفي 

، زيرا محيطي كه در آن فشار جسمي و رواني زياد )5(
كه دستيابي به اهداف شغلي  بر اين حاكم باشد عالوه

مشكل خواهدبود، كاركنان نيز دچار معضالت جسمي و 
نشان ) 1992(مطالعات كالرك ). 6(رواني خواهندشد 

دهد، افرادي كه دچار معلوليت بوده به علت ناتواني  مي
م برخي امور و اختالل در زندگي شخصي خود، در انجا

. در زندگي شغلي و اجتماعي نيز با مشكل مواجه هستند
هاي  شناسان صنعتي و سازماني معتقدند، فعاليت روان

هاي مهم زندگي  اقتصادي و اجتماعي يكي از جنبه
ها، فرد  گونه فعاليت در صورت نبودن اين. انسان است

ودن كرده و به تبع، اين ب ارزشي و تهي دچاراحساس بي
 گردد احساس موجب استرس و افسردگي در وي مي

جانبازان انقالب اسالمي به علت معلوليت، ممكن . )7(
است در زندگي شخصي و اجتماعي با محدوديت مواجه 

تواند مشكالت زيادي را  باشند، كه اين محدوديت مي
و از  .وجود آورد از لحاظ رواني براي آنان به خصوص به

عوامل محيطي بسياري در ايجاد تنيدگي شغلي سويي 
. نمايد مؤثرند كه مشكالت جانبازان را دو چندان مي

__________________________________________ 

I
 Distress 

 IIIفريدمن) II )1983نتايج تحقيقات مختلف فرنهام
 Vبكر و شوفلي) 1994( IVهينس و المان) 1991(
دهد كه  نشان مي) 2002(و همكاران  VIبروك) 2000(

بر محيط كار، عواملي نظير ماهيت شغل، روابط حاكم 
ها و فشارهاي ناشي از  اش در سازمان نقش فرد يا حرفه

سازمان و مشكالت  هاي شغلي، فضا و ساختار پيشرفت
ترين  ناشي از ارتباط متقابل افراد يك سازمان، عمده

تنيدگي ناشي از شغل ). 8(منابع تنيدگي شغلي هستند 
رواني و ها و عواطف، توانمندي  با تاثير بر افكار، انديشه

جسماني افراد و بطور كلي مقاومت بدن در مقابل عوامل 
تهديدكننده را كاهش و از طريق مختل ساختن نظام 

هاي رواني و  ايمني بدن، فرد را در معرض انواع بيماري
هاي  كوئيك آسيب) 9(دهد  جسماني قرار مي

مستقيمي را كه در رابطه با تنيدگي، در يك سازمان غير
ها  اين آسيب. است مورد مطالعه قرارداده آيد وجود مي به

) ارتباطات(ها  ، گسستن عالقهدادن نشاط شامل از دست
دارند كه  ها اظهار مي آن. گيري نادرست است و تصميم

شدن انگيزه  آمدن روحيه، كم شدن نشاط، باعث پايين كم
هاي  گردد و اين آسيب رضايت مي و افزايش عدم

هاي مستقيم از قبيل  مستقيم ممكن است در آسيبغير
تعويض زياد كاركنان و پايين آمدن كارايي تاثير داشته 

دهند كه  همچنين نتايج تحقيقات نشان مي) 10(باشد 
تنيدگي شغلي به افزايش حوادث كاري، تأخير، غيبت از 

ارتقاي ). 11(شود  وري منجر مي كار و نيز كاهش بهره
ترين بهداشت رواني محيط كار به عنوان يكي از مهم
ها در  ابعاد توسعه و بهسازي منابع انساني در سازمان

چند دهه اخير توجه نيروهاي سالم جسمي و فكري در 
مؤسسات اقتصادي، خدماتي، آموزشي و صنعتي را به 

تواند در باالبردن  است و همين امر مي كرده خود جلب
توجه ). 12(باشد  وري تأثير به سزايي داشته سطح بهره

هاي كاركنان در انجام وظايف  هنده ناتوانيبه عوامل كا
شغلي از جمله مسائل مورد توجه براي بهبود عملكرد 

  .)13( آنان است
سطح پايين توانمندسازي در زندگي كاري بطور قوي در 

باشد و بسياري  ها مي ارتباط با تنيدگي و افزايش بيماري

__________________________________________ 

II Furnham 

III. Friedman 

IV Hains & Ellmann 

V Bakker & Schauffli 

VI Bruce 
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از مطالعات بر اثر مثبت توانمندسازي در كاهش 
در كار، غيبت، ترك شغل و مسائلي از اين ها  ناخوشي

بدين ترتيب شناخت رابطه ) 14(اند  دست، تأكيد نموده
بين توانمندسازي روانشناختي با ميزان تنيدگي كاركنان 

گيري  تواند اطالعات مناسبي را براي تصميم مي
هاي مناسب  مسئولين فراهم آورد و منجر به اتخاذ روش

كشور  ي در جانبازانكاهش مشكالت تنيدگبه منظور 
  .گردد

  

  ها مواد و روش

آوري دادها، تحقيق پيمايشي از  اين تحقيق از نظر جمع
، و از نظر هدف) غيرآزمايشي(گروه تحقيقات توصيفي 

  .تحقيق كاربردي است
جامعه آماري پژوهش جانبازان شاغل در ادارات دولتي 

نفر  77تعداد افراد جامعه آماري . باشند استان قم مي
گيري كوكران  باشند كه با استفاده از فرمول نمونه مي

الزم به ذكر است . نفر بدست آمد 51تعداد نمونه آماري 
  .باشند جانبازان در حالت اشتغال جزء پژوهش نمي
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نامه استاندارد  سشابزارهاي مورد استفاده شامل دو پر

و تنيدگي ) 1995(روانشناختي اسپريتزر توانمندسازي 
نامه  پرسش. باشد مي) 1990(برن  شغلي رندلوف و بلك

توانمندسازي روانشناختي اسپريتزر در چهار بعد 
احساس موثر  –احساس شايستگي –احساس معناداري(

و براي هر بعد چهار سوال ) احساس خودساماني –بودن
ي سطح گردد به بررس سوال مي 12كه مجموعا شامل 

پردازد و پرسشنامه   توانمندسازي روانشناختي مي
سوال به بررسي  30برن از طريق  تنيدگي رندلوف و بلك

از آنجا كه در پژوهش . پردازد ميزان تنيدگي شغلي مي
است  شده حاضر از دو پرسشنامه استاندارد استفاده

روايي ابزار پژوهش مورد تأييد توان گفت كه  مي
جود، جهت اطمينان بيشتر از روايي، باشد، با اين و مي

پرسشنامه تحقيق در اختيار جمعي از اساتيد رشته 
شد در مورد ميزان  ها خواسته مديريت قرارگرفت و از آن

وضوح، گويايي و مربوط بودن هر يك از سؤاالت 
پرسشنامه نظردهند كه در نهايت نظر آنان مؤيد روايي 

پرسشنامه از پرسشنامه بود و به منظور سنجش پايايي 
 SPSSروش آلفاي كرونباخ به كمك نرم افزار آماري 

 0.897آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه گرديد و  استفاده
% 70بدست آمد و از آنجا كه اين مقدار بيشتر از 

توان گفت كه پرسشنامه تحقيق از پايايي  باشد مي مي
الزم به ذكر است روايي و پايايي . الزم برخوردار است

ر در تحقيقاتي مانند پژوهش هاي مذكو پرسشنامه
شده توسط سن هنينگر با عنوان بررسي ارتباط  انجام

بين توانمندسازي محيطي و روانشناختي با ميزان 
شده  ، پژوهش انجام 2007استرس پرستاران در سال 

توسط ژانيس برين با موضوع بررسي ارتباط 
رفتگي  يلي ساختاري و روانشناختي با تحلتوانمندساز
شده توسط ايپنس  و پژوهش انجام 2010در سال 

السشينگر با عنوان توانمندسازي محل كار، ارتباط كاري 
مورد تاييد  2002مشاركتي و تنيدگي شغلي در سال 

  .است قرار گرفته
  

  ها يافته

  ت آمده از آزمون همبستگي پيرسوننتايج بدس) 1

نشناختي به منظور بررسي ارتباط بين توانمندسازي روا
با ميزان تنيدگي از آزمون همبستگي پيرسون استفاده 

آمده از اين آزمون در جداول  نتايج بدست. است شده
 . است آمده

  
نتيجه آزمون همبستگي پيرسون بين : 1جدول 

  توانمندسازي روانشناختي و تنيدگي

  توانمندسازي روانشناختي  

  -0.936  همبستگي پيرسون تنيدگي

  Sig  0.000  
  N  51  

  
شود،  نيز مشاهده مي 2و  1كه در جداول همانطور 

تر از سطح معناداري سطح معناداري بدست آمده كوچك
% 99با اطمينان مي باشد، لذا ) 0.01(شده  در نظر گرفته

توان گفت كه فرض صفر رد و  ها مي در مورد اين فرضيه
شود و در نتيجه ارتباط منفي  فرض مقابل پذيرفته مي

هاي آن با  توانمندسازي روانشناختي و مؤلفهبين 
  .گيرد تنيدگي مورد تأييد قرار مي
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  نتيجه آزمون همبستگي پيرسون بين ابعاد توانمندسازي روانشناختي و تنيدگي:  2جدول 

  احساس مؤثر بودن  احساس خودساماني  احساس شايستگي  احساس معناداري  
  -0.850  -0.862  -0.874  -0.830  همبستگي پيرسون تنيدگي

  Sig  0.000  0.000  0.000  0.000  

  N  51  51  51  51  

  
ز آزمون ميانگين يك جامعه آمده ا نتايج بدست)  2

  آماري

به منظور بررسي وضعيت تنيدگي و توانمندسازي 

روانشناختي جانبازان شاغل از آزمون ميانگين جامعه 
  .است شدهآماري استفاده 

  
  One – Sample Testنتايج آزمون ميانگين يك جامعه آماري براي تنيدگي كاركنان : 3جدول

  متغيرها

  ) µ=3(  3مقدار ميانگين برابر با 

t درجه آزادي  sig  تفاوت ميانگين  
  فاصله اطمينان براي تفاوت%  95

  حد باال  حد پايين

  0.0672  -0.3750  -0.14902  0.191  50  -1.325  تنيدگي كاركنان

  
دهد كه سطح  نشان مي 3نتايج بدست آمده در جدول 

باشد و اين مقدار از سطح  مي 0.0191معناداري آزمون 
باشد،  بيشتر مي) 0.05(شده  معناداري در نظرگرفته

توان گفت كه  شود و مي بنابراين فرض صفر پذيرفته مي
  .باشد وضعيت تنيدگي كاركنان در حد متوسط مي

  

  One – Sample Testنتايج آزمون ميانگين يك جامعه آماري براي توانمندسازي روانشناختي و ابعاد آن: 4جدول 

  متغيرها

  )µ=3( 3برابر با مقدار ميانگين 

t 
درجه 
  آزادي

sig  تفاوت ميانگين  
  فاصله اطمينان براي تفاوت%  95

  حد باال  حد پايين

  0.5820  -0.0591  0.26144  0.108  50  1.638  احساس معناداري

  0.7159  0.1468  0.43137  0.004  50  3.045  احساس شايستگي

  0.3406  -0.2360  0.05229  0.717  50  0.364  احساس خود ساماني

  0.3735  -0.2036  0.08497  0.557  50  0.591  احساس مؤثر بودن

  0.4749  -0.0599  0.20572  0.125  50  1.559  توانمندسازي روانشناختي

  
دهد كه سطح  نشان مي 4نتايج بدست آمده در جدول 

روانشناختي و تمامي ابعاد آن به معناداري توانمندسازي 
جز  بعد احساس شايستگي بزرگتر از سطح معناداري در 

باشد، بنابراين با اطمينان  مي) 0.05(شده  نظر گرفته
توان گفت كه فرض صفر  در مورد اين ابعاد مي% 95

در مورد . باشد شده و وضعيت در حد متوسط مي پذيرفته
 0.004بعد احساس شايستگي سطح معناداري 

باشد،  مي 0.05آمده كه اين مقدار كوچكتر از  بدست

توان گفت كه با اطمينان  بنابراين در مورد اين بعد مي
شود  فرض صفر ردشده و فرض مقابل پذيرفته مي% 95

كه حد باال و پايين ميانگين در مورد  و با توجه به اين
توان گفت كه وضعيت  اين بعد هر دو مثبت هستند مي

  .باشد شايستگي در حد مطلوب ميبعد احساس 
  ريدمننتايج بدست آمده از آزمون ف)  3

بندي ابعاد توانمندسازي روانشناختي از  به منظور رتبه
آمده از  نتايج بدست. است آزمون فريدمن استفاده شده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

w
ph

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 6

https://ijwph.ir/article-1-174-en.html


 38                         بررسي ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي با ميزان تنيدگي جانبازان شاغل

 )1391بهار ( چهارم، شماره پانزدهمسال           پژوهشي طب جانباز -ي علمي مجله

 5اين آزمون در مورد توانمندسازي ساختاري در جداول 
  .است نشان داده شده 6و 
  

آزمون فريدمن ابعاد توانمندسازي داري  معني: 5جدول 

  روانشناختي

  شده مقادير محاسبه  هاي آماري شاخص

  51  تعداد

  9.585  كاي دو

  3  درجه آزادي

sig  0.022  

  
شود سطح  مشاهده مي 5همانطور كه در جدول 

كوچكتر از سطح ) 0.022(آمده  معناداري بدست
 است، بنابراين با) 0.05(شده  معناداري در نظر گرفته

توان گفت كه فرض صفر رد شده و  مي% 95اطمينان 
شود، به عبارت ديگر بين  فرض مقابل پذيرفته مي

وضعيت موجود ابعاد توانمندسازي روانشناختي تفاوت 
معناداري وجوددارد، اين ابعاد به ترتيب اولويت در 

  .اند شده نشان داده 6جدول 
  

بندي ابعاد توانمندسازي  اولويت: 6 جدول

  روانشناختي بر حسب ميانگين رتبه

  رديف
ابعاد توانمندسازي 

  روانشناختي
  ميانگين رتبه

  2.90  احساس شايستگي  1

  2.53  احساس معناداري  2

  2.36  احساس مؤثر بودن  3

  2.21  احساس خود ساماني  4

  

  گيري بحث و نتيجه

داد بين  آمده در اين پژوهش نشان نتايج بدست
و تنيدگي رابطه منفي  شناختيتوانمندسازي روان

توان گفت ارتقاء ابعاد  يا بعبارتي مي دارد ووجود
ساز كاهش تنيدگي  توانمندسازي روانشناختي زمينه

توان از آثار  باشد و بدين ترتيب مي جانبازان شاغل مي
زيانبار تنيدگي روي سالمت جسمي و رواني جانبازان و 

در . همچنين فرسودگي شغلي آنان جلوگيري كرد

ين راستا به منظور تقويت ابعاد توانمندسازي هم
  شود روانشناختي پيشنهادات زير ارائه مي

  احساس معناداري) الف 

انداز و مأموريت سازمان از سوي  بطور كلي تبيين چشم
نمودن  و روشن) جانبازان شاغل(مديران براي كاركنان 

هاي سازمان در سطح كشور در  جايگاه و اهميت فعاليت
نمايد،  مختلف به لحاظ ارزشي كه ايجاد ميابعاد 

همچنين توافق بر سر اهداف سازماني و همسونمودن آن 
گردد كاركنان شغل و  با هدف شخصي كاركنان باعث مي

كنند كه به اين  دار احساس هاي خود را معني فعاليت
توانند موجبات كاهش تنيدگي  وسيله مديران مي

  .كاركنان را مهيا نمايند
  س شايستگياحسا) ب 

ها،  جهت تقويت احساس شايستگي، توسعه قابليت
هاي مورد نياز شغلي كاركنان  ها و مهارت توانايي

ها براي رويارويي با  سازي آن و آماده) جانبازان شاغل(
هاي كاري احتمالي اثربخش است لذا اجراي  چالش

هاي ضمن خدمت متناسب با دانش روز و  آموزش
حساس شايستگي تواند به ا متناسب با حوزه كاري مي

  .كاركنان كمك نمايد
  ساس خودسامانياح) ج 

توانند از طريق ايجاد جو مشاركت بيشتر،  مديران مي
اعطاي آزادي عمل كافي براي چگونگي انجام وظايف 
شغلي، اجازه كاربست خالقيت و نوآوري فردي در انجام 

دادن به نظرات و پيشنهادات  وظايف شغلي، اهميت
گيري و  سطوح پايينتر در فرآيندهاي تصميمكاركنان 

، كاركنان هاي موجود توجه به انتقادات از روش
  .را در اين زمينه به توانمندي برسانند) جانبازان شاغل(

  احساس موثربودن) د 

جانبازان (نمودن نقش هر يك از كاركنان  مشخص
انداز سازمان،  هاي آنان در تحقق چشم و فعاليت) شاغل

داشتن كنترل بر پيامدهاي اداري و  احساستقويت 
هاي  عملياتي در كاركنان، همچنين توسعه توانايي

هاي خود  كاركنان براي همسونمودن محيط با خواسته
هاي شغلي و  زمينه الزم براي تاثير بيشتر بر فعاليت

توان احساس موثر  كنترل فعال بر نتايج انجام كارها مي
  .بودن را تقويت نمود
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