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Introduction 
Proactive coping strategies improve people's coping skills with 

environmental stress and lead to greater satisfaction by increasing people's 

self-confidence. Also, people who use these coping strategies have low 

levels of stress, which allows them to use behavioral, cognitive and dynamic 

skills to cope with the problem in the shadow of better peace of mind, and as 

a result achieve more satisfaction. The aim of this research was designing 

and testing a model of precedents and outcomes of proactive coping skills. 

 

Method 
The research method was descriptive-correlational. The statistical 

population consisted of 350 employees of National Iranian Drilling Company 

who were selected by simple random sampling. The instrument of this study 

was to assess the coping strategies of the transformation, dynamic personality, 

orientation of learning target, job stress, psychological empowerment, job 

adjustment, job motivation, job performance, career excellence, professional 

well-being, organizational commitment and job satisfaction. Data were 

analyzed through structural equation modeling (SEM) and mediation analysis. 
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Results 
Data were analyzed using structural equation modeling (SEM) and 

mediation analysis. Structural equation modeling analyses indicated that the 

proposed model fit the data properly. The results also supported the positive 

effect of personality proactive and learning goal orientation on proactive 

coping, the negative effect of proactive coping on job stress, the positive 

effect of proactive coping on psychological empowerment, occupational 

adjustment, job motivation, job performance, job crafting, occupational well-

being, organizational commitment and job satisfaction, the negative effect of 

job stress on job motivation, the positive effect of psychological 

empowerment and occupational adjustment on job motivation, the positive 

effect of job motivation on job performance, job crafting, occupational well-

being, organizational commitment and job satisfaction, and indirect effect of 

proactive coping on job performance, job crafting, occupational well-being, 

organizational commitment and job satisfaction through job motivation. The 

better fit were achieved by correlating the errors of the one paths. 

 

Discussion 
By creating appropriate opportunities and training proactive coping 

strategies for employees and personnel, it can create the necessary conditions 

to increase the job performance of employees and increase their satisfaction 

and also reduce stress in employees. It is recommended to the authorities the 

structure of organizations in such a way that instead of competing employees 

to go beyond the usual standards, they focus on learning and increasing new 

skills.  
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 چکیده

ای  پيشايندها و پيامدهای راهبردهای مقابلهپژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون الگويی از 
نفر از  351خواه انجام گرفت. روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری  تحول

گيری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار  کارکنان شرکت ملی حفاری ايران بودند که به صورت نمونه
گيری هدف خواه، شخصيت پويا، جهت ای تحول های راهبردهای مقابلهاين پژوهش شامل پرسشنامه

شناختی، سازگاری شغلی، انگيزش شغلی، عملکرد شغلی، يادگيری، استرس شغلی، توانمندسازی روان
ها از طريق الگويابی  ای، تعهد سازمانی و خشنودی شغلی بود. دادهيابی شغلی، بهزيستی حرفه تعالی

های الگويابی معادالت ساختاری حليل شدند. تحليلای تو تحليل واسطه( SEM) معادالت ساختاری
ها مورد حمايت قرار دادند. نتايج حاکی از اثر مثبت شخصيت پويا برازندگی الگوی پيشنهادی را با داده

ای  خواه، اثر منفی راهبردهای مقابله ای تحول گيری هدف يادگيری بر راهبردهای مقابلهو جهت
 شناختی، خواه بر توانمندسازی روان ای تحول مثبت راهبردهای مقابلهخواه بر استرس شغلی، اثر  تحول
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ای، تعهد سازمانی و يابی شغلی، بهزيستی حرفه سازگاری شغلی، انگيزش شغلی، عملکرد شغلی، تعالی
شناختی و خشنودی شغلی، اثر منفی استرس شغلی بر انگيزش شغلی، اثر مثبت توانمندسازی روان

يابی شغلی،  زش شغلی، اثر مثبت انگيزش شغلی بر عملکرد شغلی، تعالیسازگاری شغلی بر انگي
خواه بر  ای تحول ای، تعهد سازمانی و خشنودی شغلی و اثر غيرمستقيم راهبردهای مقابلهبهزيستی حرفه

ای، تعهد سازمانی و خشنودی شغلی از طريق انگيزش يابی شغلی، بهزيستی حرفه عملکرد شغلی، تعالی
 رازش بهتر از طريق همبسته کردن خطاهای يک مسير حاصل شد.شغلی بود. ب

 

 .خواه، مدل معادالت ساختاری، استرس شغلی، عملکرد شغلی ای تحولراهبردهای مقابله کلید واژگان:

 

 مقدمه
امروزه نقش و اهميت نيروی انسانی بر کسی پوشيده نيست. از ميان عوامل توليد، منابع 

ترين عامل در هر سازمان است. عدم توجه به منابع انسانی، کاهش نايابترين و انسانی با ارزش

اثربخشی و کارآيی سازمان را به بار خواهد آورد و باعث ايجاد عدم رضايت و افزايش حوادث 

ترين سرمايه هر ها خواهد شد. نيروی انسانی ماهر و کارآمد، پربهاترين و ارزندهدر ميان آن

ها با وجود برخورداری از منابع مادی سرشار، به دليل فقدان سازمان سازمانی است. بسياری از

های بزرگ نيروی انسانی شايسته، اليق و مناسب، توان استفاده از منابع خود را ندارند. موفقيت

ها جز از رهگذر داشتن کارکنانی که عملکرد شغلی بااليی داشته باشند و موجب بهبود و سازمان

(.  منابع انسانی Papavero, 2009ی و سازمانی گردند، حاصل نخواهد شد )افزايش عملکرد گروه

ها و وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند الزم است که از ويژگی برای اينکه نقش و

است. مقابله  2ایها راهبردهای مقابلههايی برخوردار باشند که يکی از اين توانمندیتوانمندی

کند. تاکنون  هايی که استرس ايجاد می يافتن، کم کردن و يا تحمل آسيبعبارت است از تسلط 

ای مقابله ای فعال مورد توجه قرار گرفته است، اما مطالعات اخير راهبردفقط راهبردهای مقابله

تواند در موفقيت مطرح کرده است که می 1خواهای تحولمقابله نوينی را تحت عنوان راهبرد

 .(Li, Liang, & Crant, 2010داشته باشد )کارکنان نقش بسزايی 

های صورت گرفته  از تالش»خواه عبارت است: مقابله تحول Schwarzer (2000)طبق نظر 

زای احتمالی تا از آن جلوگيری شود يا شکل آن قبل از وقوع تغيير قبل از يک رويداد استرس

                                                           
1-  coping strategies 

2-  proactive coping 
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اختی برای حل مشکل مورد استفاده های رفتاری و شنخواه، مهارتدر فرآيند مقابله تحول«. يابد

های رفتاری و شناختی برای رفع خواه از مهارت گيرند. فرد با به کار بستن مقابله تحول قرار می

(. به Gan, Hu, & Zhang, 2010) کندمسائل هيجانی، رفتاری، استرس و حل مسأله استفاده می

ها برای  و اعمال( است که فرد از آن هايی )افکار، احساسات عبارت ديگر، مقابله متشکل از پاسخ

Mundia, &  Shahrillنمايد ) آفرين در زندگی روزمره استفاده می های مشکل غلبه بر موقعيت

های هشيار و ناهشيار برای بازداری يا تضعيف عوامل فشارزا يا تحمل  (. مقابله يعنی تالش2014

ه دنبال داشته باشد. راهبردهای مقابله رسانی را ب ها حداقل آسيب ها به طوری که آن موقعيت آن

ها نيز توسط بافت  شوند، اما بخشی از آن های شخصيت کنترل می تا حدی برحسب ويژگی

 .(Carver & Smith, 2010شوند ) اجتماعی، خصوصا ماهيت محيط فشارزا کنترل می

نيست. رشته کنند، پديده جديدی طور کلی، عالقه به فهم اينکه چگونه مردم مقابله میبه

شان شناسی مملو است از پژوهش در مورد نحوه پاسخ افراد به استرس و تغيير در زندگیروان

Lazarusاست. 
سال است که در اين زمينه دست به تحقيق و پژوهش زده است.  01حدود  

های زندگی فرد از جمله شغل، تحقيقات نشان داده است که استرس تقريباً در همه جنبه

هايی است  های رايج نيز مملو از مقالهدهد. پژوهشسه و روابط بين فردی رخ میشخصی، مدر

شان مقابله کنند.  توانند و بايد با استرس و هر تغييری در زندگیدر مورد اينکه چگونه افراد می

های سال ها و ماهيت فراگير استرس، موضوع مقابله سالبا افزايش پيچيدگی زندگی انسان

 .(Tian, 2014وجه واقع شده است )است که مورد ت

توانند بر متغيرهای زيادی اثرگذار ای میاند که راهبردهای مقابلهنتايج مطالعات نشان داده

است. توانمندسازی به عنوان يک  2شناختیباشند که يکی از اين متغيرها، توانمندسازی روان

ها ق آزادسازی نيروهای درونی آنرويکرد نوين سعی در ايجاد انگيزه درونی در کارکنان از طري

های افراد  هايی برای شکوفايی استعدادها و شايستگی دارد و به دنبال به وجود آوردن فرصت

(. توانمند بودن به ايجاد شرايطی برای افزايش Abdullahi & Nawhabrahim, 2006است )

ره دارد انگيزش انجام وظايف محوطه از طريق تقويت احساس خودکارآمدی شخصی اشا

(Baharloo, 2013; Conger & Kanungo, 1982). 

                                                           
1- psychological empowerment 
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ای به اين نتيجه دست يافتند که راهبردهای مقابله Ersen and Bilgiç (2018)در پژوهشی 

کنند و بينی میخواه عملکرد شغلی، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را پيشتحول

اند، به اين نتايج دست يافتند که  م دادهانجا Kumar and Varma (2017)همچنين در پژوهشی 

بين استرس شغلی و انگيزش شغلی رابطه منفی، بين خشنودی شغلی و انگيزش شغلی رابطه 

دار وجود دارد. همچنين نتايج مثبت و بين خشنودی شغلی و استرس شغلی رابطه منفی و معنی

ودی شغلی ارتباط نشان داد که بين استرس شغلی و انگيزش شغلی در سطوح مختلف خشن

 کند.متفاوتی وجود دارد و خشنودی شغلی رابطه بين استرس شغلی و انگيزش شغلی را تعديل می

Min-Ning, Chao-Hsiang and Chung-Wei (2017) شان به اين نتيجه دست  در تحقيقات

خواه ای تحولراهبردهای مقابله دار دارد ويافتند که استرس بر بهزيستی و افسردگی اثر معنی

 Li, Bagger andگر دارد و در رابطه بين استرس با بهزيستی و افسردگی نقش تعديل

Cropanzano (2016) شان نشان دادند که ماندن در يک شغل لزوماً به معنای  در مطالعات

های يابی شغلی دارند. افرادی که آموزشمندی از آن شغل نيست و افراد تمايل به تعالیرضايت

شغلی ديدند، رفتارهای شهروندی نسبت به همکاران و سازمان داشتند و همچنين  يابیتعالی

تواند موجب احساس درک عدالت توسط کارکنان و اثرات مثبت فردی و  يابی شغلی میتعالی

 .سازمانی گردد

حل تضادهايی که   کوشند تا از عهده ها هنگام مقابله با مشکالت، در برخی مواقع می انسان

کنند، برآيند. در وضع مطلوب  زا و توانايی خود احساس می ت يک موقعيت استرسبين مقضيا

دارند، ولی در تالش  اند؛ معطوف می ها مواجهافراد تالش خود را به حل مشکالتی که با آن

ی هستند  های خود نيازمند راهبردهای مقابله برای مهار تضاد ميان مقتضيات موقعيت و توانايی

 .کننده باشند زا کمک های استرس کنترل و مهار تضادها و موقعيتتوانند در  که می

ی در عملکرد کارکنان، رفتارهای مدنی در  با توجه به اهميت استفاده از راهبردهای مقابله

های داخلی در زمينه سازمان و تعهد عاطفی نسبت به حرفه و همچنين کمبود پژوهش

ها، در اين پژوهش، مدلی طراحی و پيشنهاد زمانخواه در سابکارگيری راهبردهای مقابله تحول

تواند اين کمبود را برطرف نموده و نشان دهد که چه متغيرهايی بر گرديده است که می

توانند چه خواه تأثيرگذار هستند و استفاده از اين راهبردها میای تحولراهبردهای مقابله

 .پيامدهايی دربر داشته باشند
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نگر اهميتی روزافزون يافته است، مطالعه  شناسی مثبترواناز جنبه نظری، امروزه 

ای  شناختی مثبت همچون راهبردهای مقابلههای روان های منابع انسانی و ظرفيت توانايی

موجب رشد  گيری شوند و های کاری، اندازه تواند برای بهبود عملکرد در محيط خواه می تحول

نگر بر کارکرد بهينه و مطلوب متمرکز  ناسی مثبتشو تعالی کارکنان يک سازمان گردند. روان

 (.Yanga & Chang, 2008تواند موجبات رفتار سازمانی بهينه شود ) است و می

های شغلی کارکنان همچون شخصيت پويا و اهميت ديگر، جنبه کاربردی آزمون مؤلفه

خواه ای تحولهگيری هدف يادگيری به عنوان پيشايندهای تأثيرگذار بر راهبردهای مقابلجهت

توان در فراهم شدن غيرمستقيم تأثير اين متغيرها از طريق راهبردهای  در پژوهش حاضر را می

گونه که مشخص است، طرز برخورد افراد با خواه نيز جستجو نمود. همانمقابله تحول

ها و مشکالت، نحوه توجيه رويدادها، سبک اسناد در برخورد با اتفاقات و شکست و پيروزی

-در نهايت واکنش عاطفی و احساسی در مواجهه با فضاهای احاطه کننده و تأثيرگذارنده بر آن

اند که همان ای به نام راهبردهای مقابله جمع شدهپذيرد و تمامی اين موارد در مؤلفهها تأثير می

 Yangaباشد )تفسيرهای شناختی، رفتاری، هيجانی و غيره در برخورد با مسائل و مشکالت می

& Chang, 2008). 

ای  هدف طراحی و آزمون الگويی از پيشايندها و پيامدهای راهبردهای مقابله با پژوهش اين

 در متعددیت مطالعا خواه ای تحولزمينه راهبردهای مقابله در گرچهت. اخواه انجام پذيرف تحول

پيشايندها و پيامدهای طراحی و آزمون الگويی از  حال اين با شده است، انجام کشور از خارج

پژوهش  اينی ها يافته و است قرار گرفته بررسی مورد خواه کمتر ای تحول راهبردهای مقابله

خواه  ی تحول شناختی، راهبردهای مقابلهتوانمندسازی روان زمينه در دانش افزايش بر عالوه

 د.د کارکنان باشعملکر ءدر راستای ارتقا مديران و مسئوالن سطوح باال توجه تواند مورد می

گيری هدف يادگيری به عنوان گردد، شخصيت پويا و جهتطور که در مدل مشاهده میهمان

خواه در نظر گرفته شده است. عالوه بر آن، استرس ای تحولپيشايندهای راهبردهای مقابله

 يابی شغلی، عملکرد شغلی، شغلی، توانمندسازی شغلی، سازگاری شغلی، انگيزش شغلی، تعالی

ای ای، تعهد سازمانی و خشنودی شغلی نيز به عنوان پيامدهای راهبردهای مقابلهبهزيستی حرفه

خواه مد نظر قرارگرفته است. بنابراين، مسأله تحقيق در پژوهش حاضر اين است که مدل تحول

 خواه تا چه اندازه درست است؟ای تحولطراحی شده براساس محوريت راهبردهای مقابله
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 روش

 گیریآماری، نمونه و روش نمونه جامعه
 2يابی معادالت ساختاریق مدليطرح پژوهش حاضر، توصيفی از نوع همبستگی از طر

(SEM )جامعه آماری شامل تمامی کارکنان  باشد.است که يک روش همبستگی چندمتغيری می

بودند. در اين شرکت مشغول به کار  2397شرکت ملی حفاری ايران بوده است که در سال 

ای انتخاب گرديد.  گيری تصادفی طبقه های پژوهش، نمونه به شيوه نمونه جهت آزمون فرضيه

کارکنان اين شرکت تهيه و  تمامیگيری به اين صورت بود که ابتدا فهرستی از روش نمونه

برای اين منظور طراحی ربط  توسط شرکت ذیافزار انتخاب تصادفی که سپس با استفاده از نرم

ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر با توجه  نفر از آن 351تعداد  ،ه استگرديد

ها متغير(، تعداد کوواريانس 1زاد )مسير(، تعداد متغيرهای برون 29به تعداد مسيرهای مستقيم )

پارامتر محاسبه گرديد. با در  39خطا(، تعداد  27های خطا ) کوواريانس( و تعداد واريانس 2)

شده برای آزمودن مدل دست کم به ازاء هر پارامتر محاسبه Kline (1978)ر گرفتن پيشنهاد نظ

نفر(، به ازاء هر  351پژوهش حاضر ) آزمودنی وجود دارد. با توجه به حجم نمونه 21نياز به 

آزمودنی در نظر گرفته شده است که حکايت از کفايت نمونه برای آزمودن  9پارامتر حدود 

 مدل دارد.
 

 ابزار پژوهش
 & Greenglass) : اين پرسشنامه توسطخواهای تحولپرسشنامه راهبردهای مقابله

Schwarzer 1999; Translate by Amini & Khoi, 2010)  ساخته شده است. اين پرسشنامه

ای ماده(، مقابله 22ای عقالنی )ماده(، مقابله 20فعال )ای بيشراهبرد مقابله 7ماده دارد،  55

ای هيجانی ماده(، مقابله 8ای )ای وسيلهماده(، مقابله 21ای پيشگيرانه )ماده(، مقابله 0راهبردی )

های آن بر اساس دهد و پاسخماده( را مورد سنجش قرار می 3ای اجتنابی )ماده( و مقابله 5)

 ,Bhushanند.شوگذاری می)کامالً موافقم( نمره 5)کامالً مخالفم( تا  2ای از  درجهليکرت پنج

Gautam, and Esther (2010)  در پژوهش خود اعتبار اين پرسشنامه را در دو نمونه کانادايی و

 Amini Khoei, Sheikhiani and Fakuri (2011)اند و همچنين لهستانی مورد تأييد قرار داده

                                                           
1- Structural Equation Modeling (SEM) 
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 -رمنآلفای کرونباخ، تنصيف و اسپي طريقمه را از انيز در پژوهش خود پايايی اين پرسشن

اند. ابزارهای ديگر اين  به دست آورده 75/1و  59/1، 80/1ون بررسی کرده و به ترتيب راب

گيری هدف  (، جهتBatman & Krant, 1993های شخصيت پويا ) پژوهش شامل پرسشنامه

(، توانمندسازی Parker & Decottis, 1983(، استرس شغلی )Button et al., 1996يادگيری )

(، انگيزش شغلی Davis & Lafquist, 1984(، سازگاری شغلی )Sprinter, 1995شناختی ) روان

(Write, 2004( عملکرد شغلی ،)Patterson, 1992تعالی ،) ( يابی شغلیLawrence, 2010 ،)

( و Balfour & Wexler, 1990(، تعهد سازمانی )Zhang et al., 2015ای ) بهزيستی حرفه

تند. پايايی همه ابزارها در پژوهش حاضر با استفاده از ( هسSpector, 1985خشنودی شغلی )

 ارائه شده است. 2روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و در جدول 
Table 1. 

Reliability of measuring instruments 
Instrument Reliability 

Proactive coping strategies 0.94 
Dynamic personality 0.89 

Goal orientation 0.86 
Psychological Empowerment 0.93 

Job stress 0.92 
Job compatibility 0.96 
Job motivation 0.87 
Job Excellence 0.96 

Job Performance 0.90 
Professional welfare 0.93 

Organizational Commitment 0.88 
Job satisfaction 0.94 

 

يابی معادالت ساختاری استفاده در پژوهش حاضر، روش مدل های آماری مورد روش

انجام شده است.  AMOS-21و  SPSS-21افزارهای  ها با استفاده از نرم باشد. که تمامی تحليل می

های برازندگی مورد  ها، ترکيبی از شاخص جهت تعين کفايت برازش مدل پيشنهادی با داده

استراپ زمون ضرايب اثرات غيرمستقيم در مدل از آزمون بوتاستفاده قرار گرفتند و نهايتاً، برای آ

 (.Toyari, Bakhtiarpour, Pasha & Borna, 2020; Savari & Farzadi, 2020) استفاده شد

 قرار داده شد. 15/1های پژوهش در سطح  داری فرضيه معنی
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 ها یافته

 های مربوط به آزمون مدل پیشنهادی پژوهشیافته
نشان داده شده است. متغيرهای مکنون به صورت  2مدل پيشنهادی پژوهش، در شکل 

 اند.  بيضی و متغيرهای مشاهده شده يا شاخص به صورت مستطيل نمايش داده شده

 

Figure 1.  Proposed research model 
 

مسير به منظور ارزيابی مدل پيشنهادی، روابط بين متغيرها را با استفاده از روش تحليل 

با استفاده از معيارهای نيکويی برازش بررسی کرد. توان ا میاعتبار يک مدل ر برآورد شدند.

 ارائه شده است. 1 های برازش مدل پيشنهادی پژوهش در جدول نتايج شاخص
Table 2. 
Fit indices of the proposed model 

Χ
2
 df Χ

2
/dF RMSEA NFI IFI TLI CFI GFI AGFI 

458.299 219 2.093 0.057 0.88 0.93 0.92 0.93 0.89 0.86 
 

های برازش مدل مانند نسبت مقدار دهد، گرچه برخی از شاخصطور که نتايج نشان می همان

X) بر درجه آزادی دوخی
2
/df )19/1ای ، شاخص برازش مقايسه (CFI) 93/1 شاخص ،

و شاخص جذر برآورد واريانس  91/1( TLI) لويز-، شاخص تاکر93/1 (IFIبرازندگی فزاينده )

ست، اما بسياری اههحاکی از برازش خوب مدل پيشنهادی با داد 16/1( RMSEA) خطای تقريب

، شاخص نيکويی برازش 89/1( GFIهای برازندگی مانند شاخص نيکويی برازش )از شاخص
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، نشان 88/1( NFI) شده برازندگیبونت يا شاخص نرم -و شاخص بنتلر 86/1( AGFI) تطبيقی

 دهد که مدل پيشنهادی نياز به اصالح دارد.می
 

 اصالح مدل

دهد مدل پيشنهادی از برازندگی خوبی برخوردار نيست،  نشان می 1طور که جدول همان

های تعديل در  در نتيجه اصالحاتی در مدل انجام شد تا برازندگی مدل بهبود يابد. شاخص

ها پيشنهاد کرده است. به  ايجاد برازندگی بهتر داده، اصالحاتی را در جهت AMOS-21برونداد 

منظور اصالح برازش مدل يک اصالح روی مدل صورت گرفت، بدين ترتيب که، ضريب 

ها باال بودند.  خطاهای اضافه شده بين متغيرهايی قرار داده شدند که ضرايب همبستگی بين آن

ای علل مشترک باشند که در الگو توان انتظار داشت موارد خطا برای دو متغير وقتی دارمی

شده مورد آزمون قرار اند، همپراش باشند بعد از اعمال تغييرات، مدل اصالحمنظور نگرديده

يافته به عنوان مدل نهايی مورد آزمون قرار گرفت. در آزمون و تعيين دوباره مدل، مدل تعديل

 (.Nessie, 2004; cited by Khajehpour, 2016گيرد ) می
 

 ش مدل اصالح شدهبراز
دهد که  ( نشان می3شده )جدول های نيکويی برازش حاصل از آزمون مدل اصالح شاخص

 ها برازش دارد و برازندگی مدل در حد مطلوبی است. داری با داده مدل به طور معنی
 

Table 3. 
Fit indices of the modified model 

Χ
2
 df Χ

2
/dF RMSEA NFI IFI TLI CFI GFI AGFI 

372.997 216 1.73 0.047 0.90 0.95 0.94 0.95 0.91 0.88 
 

های برازندگی حاکی از  دهد، شاخص نشان می 3طور که نتايج مندرج در جدول  همان

 هاست. بنابراين مدل اصالح شده يا نهايی  برازش بسيار خوب مدل اصالح شده پژوهش با داده
 

 از برازندگی مطلوبی برخوردار است.
 

 پارامترهای مدل اصالحی پژوهش( برآورد 7

 0شود. جدول گيری و ساختاری مدل اصالحی پژوهش مطرح می در اين بخش الگوی اندازه

 دهد. پارامترهای مربوط به اثرات مستقيم متغيرها بر يکديگر را در مدل اصالحی پژوهش نشان می
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Table 4. 
Parameters of direct effects between research variables in the modified model 

Path β B S.E C.R
1
 Sig. 

Dynamic personality  Proactive 
coping strategies 

0.30 0.17 0.04 4.53 0.001 

Goal orientation  Proactive coping 
strategies 

0.21 0.18 0.06 3.30 0.001 

Proactive coping strategies  
Psychological Empowerment 

0.31 0.11 0.03 4.37 0.001 

Proactive coping strategies  Job 
stress 

-0.38 -0.82 0.15 -5.37 0.001 

Proactive coping strategies  Job 
compatibility 

0.33 1.95 0.40 4.86 0.001 

Proactive coping strategies  Job 
motivation 

0.26 0.27 0.08 3.52 0.001 

Proactive coping strategies  Job 
Excellence 

0.30 0.35 0.08 4.21 0.001 

Proactive coping strategies  Job 
Performance 

0.18 0.35 0.14 2.58 0.010 

Proactive coping strategies  
Professional welfare 

0.27 0.94 0.24 3.88 0.001 

Proactive coping strategies  
Organizational Commitment 

0.17 0.25 0.10 2.38 0.018 

Proactive coping strategies  Job 
satisfaction 

0.26 1.07 0.29 3.64 0.001 

Psychological Empowerment  Job 
motivation 

0.10 0.31 0.15 2.02 0.043 

Job stress  Job motivation -0.12 -0.06 0.03 -2.25 0.024 

Job compatibility  Job motivation 0.30 0.05 0.01 5.94 0.001 

Job motivation  Job Excellence 0.25 0.28 0.06 4.37 0.001 

Job motivation  Job Performance 0.23 0.44 0.11 3.96 0.001 

Job motivation  Professional welfare 0.28 0.93 0.19 4.94 0.001 

Job motivation  Organizational 
Commitment 

0.20 0.28 0.09 3.28 0.001 

Job motivation  Job satisfaction 0.12 0.49 0.23 2.12 0.034 
 

دهد. با توجه به جدول  ضرايب استاندار مسيرهای مدل نهايی پژوهش را نشان می 1شکل 

 د.نباش می دارمعنیهمه مسيرها  0

                                                           
 باشد. دار می معنی 96/2. مقدار بحرانی باالتر از مثبت يا منفی 2
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Figure 2.  The final model of the present study 
 

 2استراپبرای بررسی روابط غيرمستقيم مسير متغيرهای پژوهش با يک ميانجی از روش بوت

ای نشان استراپ را برای روابط واسطهنتايج حاصل از روش بوت 5جدول  استفاده شده است.
 دهد. می

 

 گیری بحث و نتیجه
های برخورد طريق افزايش اعتماد به نفس افراد، مهارتخواه از  ای تحولراهبردهای مقابله

شود. و همچنين های محيطی افراد را بهبود بخشيده و به رضايت بيشتر منجر میبا استرس

که کنند ی را تجربه میکنند، سطح تنش پايينای استفاده میافرادی که از اين راهبردهای مقابله

های رفتاری، شناختی و پويايی برای هتر بتواند از مهارتشود فرد در سايه آرامش روانی بباعث می

(. پژوهش Gan et al., 2010مقابله با مشکل استفاده کند و در نتيجه به رضايت بيشتری دست يابد )

خواه  ای تحول حاضر با هدف طراحی و آزمون الگويی از پيشايندها و پيامدهای راهبردهای مقابله

استفاده از اين راهبردها در جهت افزايش انگيزش، خشنودی، انجام شده است تا مدلی برای 

 رضايتمندی، تعالی شغلی و مهار استرس شغلی ارائه دهد. 
                                                           
1- Bootstrop 
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Table 5. 
Bootstrap results for intermediate paths 

Path Data Boot Bias S.E. 
Lower 

Bounds 

Upper 

Bounds 
Sig. 

proactive coping 
strategies  
Psychological 
Empowerment Job 
motivation 

0.010 0.010 -0.0001 0.004 0.003 0.020 0.004 

proactive coping 
strategies Job stress 
Job motivation 

0.010 0.010 0.0001 0.004 0.003 0.019 0.006 

proactive coping 
strategies Job 
compatibility Job 
motivation 

0.019 0.019 0.0001 0.005 0.009 0.030 0.0001 

proactive coping 
strategies Job 
motivation Job 
Excellence 

0.072 0.072 0.0001 0.02 0.039 0.119 0.0001 

proactive coping 
strategies Job 
motivation Job 
Performance 

0.034 0.033 -0.0003 0.01 0.017 0.055 0.0001 

proactive coping 
strategies Job 
motivation  
Professional welfare 

0.073 0.074 0.0001 0.02 0.038 0.119 0.0001 

proactive coping 
strategies Job 
motivation  
Organizational 
Commitment 

0.020 0.020 -0.0003 0.007 0.009 0.034 0.0008 

proactive coping 
strategies Job 
motivation Job 
satisfaction 

0.072 0.073 0.0014 0.023 0.035 0.116 0.0001 

 

خواه و با در نظر داشتن  ای تحولبه منظور بررسی پيشايندها و پيامدهای راهبردهای مقابله

های مدل مبانی نظری و تحقيقات انجام شده، مدل پيشنهادی طراحی و تدوين شد. تحليل

ها مورد حمايت قرار دادند. نتايج ساختاری برازندگی الگوی پيشنهادی را با دادهمعادالت 

ای  گيری هدف يادگيری بر راهبردهای مقابلهحاکی از اثر مثبت شخصيت پويا و جهت

 Minخواه بر استرس شغلی که با تحقيقات  ای تحول اثر منفی راهبردهای مقابله و خواه تحول

Ning et al. (2017)  خواه بر توانمندسازی  ای تحول بود و اثر مثبت راهبردهای مقابلههمسو



 722 ...در  خواهای تحولاز پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابلهطراحی و آزمون الگویی 

-يابی شغلی، بهزيستی حرفه شناختی، سازگاری شغلی، انگيزش شغلی، عملکرد شغلی، تعالیروان

 اثر منفی استرس شغلی بر انگيزش شغلیو همچنين ای، تعهد سازمانی و خشنودی شغلی، 

 شناختی و است. توانمندسازی روان Kumar and Varma (2017)هماهنگ با نتايج پژوهش 

و رابطه بين انگيزش شغلی بر عملکرد  ،سازگاری شغلی بر انگيزش شغلی اثر مثبت دارند

باشد و ای، تعهد سازمانی و خشنودی شغلی مثبت میيابی شغلی، بهزيستی حرفه شغلی، تعالی

استرپ نشان داد آزمون بوتبا توجه به نتايجی که  غيرمستقيم بين متغيرها همچنين رابطه

ای  باشد. راهبردهای مقابلهدار میمعنی ≥15/1pمسيرهای غيرمستقيم در سطح  تمامی

ای، تعهد سازمانی و خشنودی يابی شغلی، بهزيستی حرفه خواه بر عملکرد شغلی، تعالی تحول

 Arsene and Biligicمثبتی دارد که اين نتايج با مطالعات   شغلی از طريق انگيزش شغلی رابطه

 باشد. همسو می (2018)

 خرواه ای تحرول متغيرهای مستقل اين مطالعه تنها متغيرهای اثرگذار برر راهبردهرای مقابلره   

نيستند. بنابراين نياز است تا مطالعات آينده برای کمک به پرکردن فضای خالی در پيشينه، ديگر 

هرای  هرای شرغلی، سربک   جمله ويژگی از خواهای تحولمتغيرهای اثرگذار بر راهبردهای مقابله

رهبری و ... را نيز در نظر بگيرند و همچنين با توجه به نتايج پژوهش و اثر شخصيت پويرا برر   

گردد که ترتيبی داده شود که در مراحل گرزينش و   خواه، پيشنهاد میای تحولراهبردهای مقابله

رهرای اسرتخدام افرراد در نظرر     استخدام کارکنان اين صفت شخصيتی نيز به عنوان يکی از معيا

ای گيری هدف يادگيری بر راهبردهای مقابلره گرفته شود. با توجه به نتايج پژوهش و اثر جهت

ای طراحی کننرد کره بره    ها را به گونهگردد که مسئولين ساختار سازمان خواه، پيشنهاد میتحول

ادگيری و افررزايش برررای فراتررر رفررتن از اسررتانداردهای معمررول بررر يررجررای رقابررت کارکنرران 

با توجه به نتايج پژوهش و اثر انگيزش شغلی برر عملکررد و    های جديد متمرکز شوند. مهارت

هرای انگيرزش شرغلی،    گردد مديران سرازمان برا اسرتفاده از نظريره    نگرش کارکنان، پيشنهاد می

هرای پرژوهش پيشرينه     هايی برای افرزايش انگيرزش شرغلی پيراده نماينرد. از محردوديت      برنامه

صرورت   پيش از ايرن  ایپژوهشی خيلی کم داخلی بود که درباره بعضی از مسيرها هيچ مطالعه

 تا از اين طريق بتوان نتايج به دست آمده را مورد بررسی و مقايسه قرار داد. بودنگرفته 
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عبدالوهاب : و نويسنده مسئول اصالحات مقاله ارسال،طراحی چارچوب کلی، نویسندگان: مشارکت سهم 
، نسرين عبدالزهرا نعامی؛ گيری  همکاری در طراحی چارچوب کلی، مقايسه رويکردها و نتيجه .سیمین

 اند. همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و تائيد نموده ارشدی و اسماعيل هاشمی.
در تکميل اين پژوهش مؤثر از همه کسانی که با نقد و مشورت  نويسندگان مراتب تشکر خود راسپاسگزاری: 

 دارند. اند اعالم می بوده
در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مستخرج از  نويسندگان اذعان می کنند کهتضاد منافع: 

 است. عبدالزهرا نعامی، با راهنمايی  سیمینعبدالوهاب دکترای نامه  پايان

 مالی برخوردار نبوده است.اين مقاله ازحمايت منابع مالی: 
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