
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 
 

 سربازان یروانشناخت یستیبهز نییدر تب یروانشناخت یو سرسخت یروانشناخت یریپذنقش انعطاف

 

 2اوجور  زادهیمحمد مم،  1محمدجواد اصغري ابراهيم آباد 

 28/1/97 پذیرش:تاریخ   5/7/96دریافت:تاریخ 

 

 چکیده

ر سربازان د بهزیستی روانشناختیبا  سرسختی روانشناختیپذیري روانشناختی و انعطافبررسی رابطه  هدف:

  ."سمنان ییپدافند هوا يفةشهداء وظ يفةوظ یمرکز آموزش"

 یشمرکز آموز"شامل سربازان  یهمبستگی است. جامعه پژوهش-انجام پژوهش از نوع توصيفی روش :روش

اي انتخاب اي چند مرحلهنفر به صورت  نمونه گيري خوشه 162بود.  "سمنان ییپدافند هوا يفةشهداء وظ يفةوظ

 یستیبهز ياس( و پرسشنامه مقAHIاهواز ) یسرسخت ياس(، مقCFIشدند و پرسشنامه ي انعطاف پذیري شناختی)

  ( تکمبل نمودند.RSPWB) یفر یشناختروان

ی، و روانشناخت تییسبهزی با روانشناخت یو سرسخت یروانشناخت یريپذداد بين انعطاف ا نشانهیافته :هایافته

 معناداري )سطحستقيم رابطه معنادار و م ی،روانشناخت یو سرسخت یروانشناخت یريپذهمچنين بين انعطاف

را پيش  یروانشناخت یستیدرصد از بهز 51روانشناختی می تواند  یعالوه بر آن سرسخت. ( وجود دارد01/0

  .بينی می کند

  .ربازانس ی،روانشناخت یستیبهزی، روانشناخت یسرسختی، روانشناخت یريپذانعطاف :كلیدی هایواژه

                                                
 mjasghari@um.ac.ir   ،دانشگاه فردوسی مشهد گروه روانشناسی یاراستاد .1

 M.mamizade1371@gmail.com، مسئول(  یسنده)نو، ه خانواده، دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس ارشد مشاور.2

 یو سرسخت یروانشناخت يریپذنقش انعطاف (.1397)محمد  ،اوجور زادهیمم ؛محمدجواد ،اصغري ابراهيم آباد

 .سربازان یروانشناخت یستیبهز نييدر تب یروانشناخت

 DOI: 10.22067/ijap.v8i1.67658                        .37-51 ،(1) 8 شناسی بالينی و مشاوره،هاي روانپژوهش
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 مقدمه

هر کشوري براي دفاع از تماميت ارضی و دفاع از استقالل و مرزهاي خویش، نياز به نيروي مقتدر 

ن نکته را سته، ایدفاعی دارد. بر اساس آنچه که در تاریخ و رویدادهاي نظامی و سياسی کشورها به وقوع پيو

توان انکار کرد که ميان استقالل سياسی و اقتصادي یك کشور با بنيه نظامی و دفاعی آن، رابطه مستقيمی نمی

تشکيل ميشود؛ اما بخش عمده « داردرجه»و  «وظيفه»وجود دارد. نيروهاي مسلّح در هر کشوري، از دو بخش 

ی دهند. بر هيچ کس پوشيده نيست که نيروي انسانتشکيل مینيروهاي مسلّح را سربازان و نيروهاي وظيفه 

 یمو ناکا يتو موفق شودیمحسوب م یهاي نظامهاي جهان و از ارکان سازمانارزشمندترین گنجينه ارتش

ستگی جسمی و روحی نيروها ب عالوه بر تسليحات و فناوري گران قيمت، به سالمتی ياتو عمل هایتدر مأمور

توجه به موارد روانشناختی و ویژگيهاي دوران سربازي، از جمله  (. (Daneshfard & Zakeri, 2012ددار

 یدبا ا، در این راستهان ارشد قرار گيردو فرمانده زانرینکاتی است که باید مورد ارزیابی و بررسی برنامه

ها آن تیتقودر جهت  ی،و بررس یینمود و پس از شناسا ییشناساسالمت سربازان را  ةکنند یتعوامل تقو

 اقدام نمود. يزکننده نسبت به رفع آن ن يفگام برداشت و همزمان با احصاء عوامل تضع

سالمت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه  1سازمان بهداشت جهانی

هاي خود رد توانمنديداند و سالمت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فصرفاً غياب بيماري می

کند را شناخته، از آنها به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده و براي اجتماع خویش مفيد است، تعریف می

Chame, 2011)ي مثبت آن تأکيد شده است و (. در تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت، به جنبه

 و اجتماعی از شرایط معينی برخوردار باشدشود که به لحاظ زیستی، روانی فردي واجد سالمت شناخته می 

Baum, Revenson  & Singer, 2001).) 

احساس بهزیستی اصطالحاً به عنوان احساسی مثبت و احساس رضامندي عمومی از زندگی که شامل 

 ياهم دار یستیاحساس بهزباشد، تعریف شده است. هاي مختلف خانواده، شغل و... میخود و دیگران در حوزه

 جاناتيه ياباال به طور عمده یستیاست. افراد با احساس بهز یشناخت يهامؤلفه يو هم دارا یعاطف يهامؤلفه

 یستیاس بهزکه افراد احس یدارند؛ در حال یمثبت یابیخود ارز يرامونپ یعو از حوادث و وقا کنندیمثبت را تجربه م

 یراب، افسردگاضط يرنظ یمنف يجاناته يشترکرده و ب ییابشان را نامطلوب ارزیزندگ يتحوادث و موقع یين،پا

 (.Chow & Henry, 2007؛  Safarinia, Aghayousefi, & Baradaran, 2014کنند )یو خشم را تجربه م

را مفهوم سازي و عملياتی کرده، مدل چند  2که بهزیستی روانشناختی هایییکی از مهمترین مدل

                                                
1. World Health Organizatio 

2.  Psychological Well-Being 
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بهزیستی روانشناختی را تالش  ریف.  ,Sotodeh & Habibi, 2012)(Ahadi است و همکاران 1ریف بعدي

 رديهاي مختلف رشد فداند. این مدل از طریق ادغام نظریههاي بالقوه واقعی خود میتحقق توانایی فرد براي

روانی  سالمت يمانند نظریه) و عملکرد سازگارانه( مانند نظریه خود شکوفایی مزلو و شخص کامل راجرز(

 & ,Alizadeh Kavehghahfarokhi, Yoosefilooyeh )شکل گرفته و گسترش یافته است ( هودامثبت جا

Roohi, 2012) پذیرش  شود: که شاملبراساس الگوي ریف، بهزیستی روان شناختی از شش عامل تشکيل می

توانایی  و خود )داشتن نگرش مثبت به خود(، رابطه مثبت با دیگران )برقراري روابط گرم و صميمی بادیگران

همدلی(، خودمختاري )احساس استقالل و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهاي اجتماعی(، زندگی هدفمند 

)داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن(، رشد شخصی )احساس رشد مستمر( و تسلط بر محيط )توانایی 

تی روانی، جزء روان شناختی بهزیس(. Ahadi, Sotodeh & Habibi, 2012فرد در مدیریت محيط( است )

کيفيت زندگی است که به عنوان درك افراد از زندگی در حيطه رفتارهاي هيجانی، عملکردهاي روانی و 

اولين بخش آن قضاوت شناختی درباره این است  .ابعاد سالمت روانی تعریف شده و شامل دو بخش است

ومين بخش آن، سطح تجربه هاي خوشایند که چه طور افراد در زندگی خود در حال پيشرفت هستند و د

 (.Ahadi, Sotodeh, & Habibi,  2012) است

 هاي الگو،ریف این الگو را براساس مطالعه متون بهداشت روانی ارائه کرد و اظهار داشت مؤلفه

شخص را  و کارکرد مثبت یسطح بهزیستا ت کندیمثبت است و این ابعاد کمك م یبهداشت روان يارهايمع

. در پژوهشی که    انجام دادند، نتایج نشان داد که عزت نفس باال با بهزیستی روانشناختی  کرد يريگاندازه

 باال همراه است. 

هاي روان شناسی مثبت که احساس بهزیستی را در افراد تحت تاثير قرار می دهد، یکی از سازه

که حدود چهار دهه است مورد توجه و عالقه  این سازه   (Compton, 2001). استپذیري شناختی انعطاف

است  یشناخت کل ییتوانا یاعملکرد منحصر به فرد، صفت بارز  ، یك(Cheng, 2003) محققان قرارگرفته

هنگام  دهد و ييرشناختش را تغ یرپذطور انعطاف به یرد،چندگانه را بپذ هايیدها دهدیکه به فرد اجازه م

  (Johnco,  Wuthrich &  Rappee, 2013).بدهد  يپاسخ عاد يالگوها يطیحم ييراتتغ

 یفتعر یت اصلقسم يطیمح ييراتبا تغ يسازگار يبرا یمجموعة شناخت ييرتغ ییتوانا ی،به طور کل

 یريپذپژوهشگران انعطاف یبعض. (Dennis & Vander Wal, 2009)است  یشناخت یريپذانعطاف ياتیعمل

 يتهايدر موقع ییابارز ینکرده اند که ا یفتعر یطفرد در مورد قابل کنترل بودن شرا یابیارز يزانرا م ختیشنا

                                                
1 . Ryff 
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انعطافپذیري شناختی می تواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به تغييرات  (.Soltani, 2013يکند )م ييرمختلف تغ

 یشناخت یريپذانعطافشد که (؛ در پژوهشی نشان داده Dickstein et al, 2007)  شرایط محيطی سازگار کند

اي، راهبردهاي حل مسئله، جلب حمایت اجتماعی و ارزیابی شناختی همبستگی آوري، سبك مقابلهبا تاب

(؛ همچنين جانکو، وثریچ و ریپ Soltani, Shareh, Bahrainian, & Farmani, 2013مثبت دارد )

(Johnco, Wuthrich & Rapee, 2014در پژوهش خود به این نت ) یشناخت یريپذانعطافيجه رسيدند که 

کمتر، بر توانایی استفاده از باسازي شناختی که یك راه کاهش پریشانی عاطفی است، تأثيرات منفی 

ی هاي جایگزین تغييرات شناختدهد بر روشی بيشتر به افراد اجازه میشناخت یريپذانعطافگذارد و می

 ,Keshavarz, Molavi & Yarmohammadianیارمحمدیان ) تمرکز بيشتري داشته باشد. کشاورز، مولوي و

داري ی و شادکامی ارتباط مثبت و معنیشناخت یريپذانعطاف بين در پژوهش خود نشان دادند که( 2008

 ,Farrin,  Hull( و )Brooks, Iverson, Sherman & Roberge, 2010ي )هاپژوهشوجود دارد. همچنين 

Unwin, Wykes & David, 2003)  افسردگی را مورد تایيد و پذیري شناختی همبستگی بين انعطافوجود

نيز حاکی از رابطه معنادار بين فرآیندهاي  Brockman, 2016  (Marshall &)نتایج پژوهش  دهند.میقرار 

تحليل  پذیري دارد. -انعطاف پذیري روان شناختی از جمله پذیرش ذهنی، سرخوردگی و رفاه عاطفی با خود

پذیري، از طریق شاخص هاي بهزیستی هيجانی، درصد باالیی از واریانس -رگرسيون نشان داد که خود

 انعطاف پذیري روانشناختی را تبيين می کند. 

نيز نشان داد انعطاف پذیري روان شناختی با دلبستگی   (Salande & Hawkins, 2017)یافته هاي پژوهش

 ين همبستگی منفی با دفاعهاي اوليه و پراکندگی هویت در افراد دارد. اضطرابی رابطه منفی دارد و همچن

-ولفهاز م (Aubi, Teimory, &  Nayyeri, 2010)و نيري  همچنين براساس پژوهش ایوبی، تيموري

 1کوباسا. است "یسرسخت" يتیشخص یژگیفرد مؤثر باشد، و یستیبر احساس بهز تواندیکه م هاي دیگري

هه با منبع مقاومت در مواج یكکه به عنوان  داندیم يتیشخص يهااز مشخصه یرا به عنوان بخش یسرسخت

ت: متشکل از سه جزء اس رساختا یك ی،به طور کل ی. سرسختکندیعمل م یزندگ زاييدگیحوادث تن

 ير،يکه تغ یاعتقاد درون یكو  يامدهاو پ یدادهابه هنگام وقوع رو ی، مهار احساس شخص یتعهد شخص

تعهدترند م دهندیسرسخت نسبت به آنچه انجام م افراد .یدتهد یكتحول است و نه  يبرا یچالش و فرصت

 ييراتتغ اند وکننده يينکنند بر اوضاع مسلط هستند و خودشان تعیاحساس م کنند،یو خود را وقف هدف م

 (.Sozani, 2013ید )و تهد یتنه محدود دانندیم يشرفتتحول و پ يبرا ییهاها و فرصترا چالش یزندگ

                                                
1. Kobasa 
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در پژوهش انجام گرفته بر روي افسران نظامی کانادا مشخص شد که سرسختی روانشناختی اثر 

در پژوهشی که  (. وSkomorovsky, & Sudom, 2011)بينی بهزیستی روانشناختی دارد معناداري در پيش

مدرسه نظامی نروژ انجام  قاضيان در استخدام مت بينی کنندگی سرسختی روانشناختی دربا هدف نقش پيش

گرفت مشخص شد که این متغير نقش مثبت و معناداري در استخدام این متقاضيان دارد. افرادي که در 

گزینش موفق شدند از لحاظ نمره سرسختی روانشناختی نسبت به گروه مقابل نمره باالتري کسب 

یافته هاي پژوهشی که با هدف بررسی وضعيت  همچنين(. Hystad, Eid, Laberg, & et al, 2011)نمودند

منطقه ویژه اقتصادي انرژي »کارگر  743سالمت روان، سرسختی روانشناختی و همبستگی بين آن ها بر روي 

درصد آنها مرد بودند، انجام شد نشان دهنده اهميت سرسختی روانشناختی در حفظ سالمت  83که  1«پارس

 . (Hajebi, Emami, Hosseinzadeh & Khajeian, 2016)روان افراداست 

 هاييتر موقعد يدگیدر مقابل تن يبه مثابه سپر یاند که سرسختنشان داده يزها نپژوهش هايیافته

دهد و  یم یشرا افزايروي در فرد خودپو همچنين استقالل است  يانگر، بکندیعمل م یگوناگون زندگ

 ينبشارت، پورحس(. همچنين (Teimory & Mashhadi, 2008 شودیم در فرد باعث ارتقاء و بهبود عملکرد

خود به  یدر بررس يزن ؛(Aubi, Teimory &  Nayyeri, 2010)یمی به نقل از ایوبی، تيموري و نيري و کر

مثبت وجود دارد  یگهمبست یشناختروان یستیآن با بهز يهاو مؤلفه یسرسخت ينکه ب یافتنددست  يجهنت ینا

 کنند. بينیيشرا به صورت معنادار پ یشناختروان یستیمربوط به بهز ييراتتغ توانندیم يرهامتغ ینو ا

((Dibaji Sayyed, Oreyzi Samani Sayyed & Abedi, 2017  نيز نشان دادند که افرادي که داراي سطوح

نند، کباالي سرسختی روانشناختی هستند، موقعيت هاي چالش برانگيز شغلی را به صورت تنش ادراك نمی 

بنابراین این چالش ها براي این افراد لزوماً منجر به استرس و افسردگی نمی شود. در پژوهش دیگري نيز، 

 شاخصهاي کنترل احساسات، خشم، اضطراب، افسردگیهمبستگی معناداري بين سرسختی روانشناختی و 

بابائی و امانی نتایج پژوهش خالدیان،  (Azarian, Farokhzadian & Habibi, 2016).پيدا شد 

((Khaledian1, Babaee & Amani, 2016  نيز نشان داد رابطه مثبت معناداري بين سرسختی روانشناختی و

 هوش هيجانی وجود دارد. 

 یسختروانشناختی و سر یريپذگفت که انعطاف توانبندي نتایج پژوهشهاي مورد اشاره، میدر جمع

بر  ورت توأمص رابطه دارند، ولی تاکنون نقش این دو متغير بهی روانشناخت یستیبا بهزهریك  یروانشناخت

کشور دارند  يتامن ينتأم در نقش مهمیسربازان بررسی نشده است. با توجه به اینکه  یروانشناخت یستیبهز

                                                
2. Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)  
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 انجام این پژوهش ضروري و مهم به شوند،کشور در نظر گرفته می نيروي دفاعیعنوان  بهدرطول تاریخ و 

 نظر ميرسد. 

شناختی و  روان یريپذانعطاف پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ساده و ترکيبی بين بنابراین

هاي رضيهدرآمد و بر همين اساس ف به مرحلة اجرادر سربازان  یروانشناخت یستیبا بهز یروانشناخت یسرسخت

 زیر مطرح شدند:

 جود دارد.ومثبت ارتباط ی در سربازان روانشناخت یستیروانشناختی و  بهز یريپذبين انعطاف .1

 در سربازان ارتباط مثبت وجود دارد. یروانشناخت یستیروانشناختی و  بهز سرسختیبين  .2

 در سربازان ارتباط مثبت وجود دارد. یروانشناخت سرسختیروانشناختی و   یريپذبين انعطاف .3

ی در اختروانشن یستیبهز نتوامی یروانشناخت یروانشناختی و  سرسخت یريپذاز طریق انعطاف .4

 .پيشبينی کرد سربازان را

 

 روش

 روش پژوهش، جامعة آماری و نمونه

 سرسختیانعطاف روانشناختی و متغيرهاي  آناست که طی  )تحليل رگرسيون( نوع همبستگی این پژوهش از 

ته مالك در نظر گرفعنوان متغير  به یروانشناختبهزیستی و متغير  بينعنوان متغيرهاي پيش به روانشناختی

هار در ب "مرکز آموزشی وظيفة شهداء وظيفة پدافند هوایی سمنان" سربازانامعة آماري پژوهش ند. جشد

اي انتخاب شدند. اي چند مرحلهگيري خوشهنمونه از طریقسرباز،  162آنها  بودند که از بين 1395سال 

 مراحلشوند، گردان آموزشی )بدر، نصر، احد، حنين و خيبر( تقسيم می 5سربازان در این پادگان به 

تصادفی  به شيوةگردان آموزشی احد و خيبر دو  یگردان آموزش 5گيري به این صورت بود که از بين نمونه

 3ند )از گردان احد گروهان به صورت تصادفی انتخاب شد 3از هریك از این دو گردان، انتخاب شدند و 

هاي گروهان به نام 3الهی و شهيد باقري و از گردان خيبر نيز هاي شهيد صبوري، شهيد عزتگروهان به نام

 انتخاب شدند. سرباز  27گروهان هر  و در مرحلة آخر ازشهيد احمدي، شهيد شهيد ناصري و شهيد قياسی( 

 ابزارها

دنيس و  پرسشنامه ي انعطاف پذیري شناختی -1ابزار:  ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو

ه بود که در زیر ب یفر یروان شناخت یستیبهز ياسپرسشنامه مق -3و  اهواز یسرسخت ياسمق -2وندروال، 

 توضيح هر کدام از این ابزارها پرداخته می شود:
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 & Vander Wal, Dennisدنيس و وندروال ) توسط :1(CFI) پرسشنامه ی انعطاف پذیری شناختی

پذیري سوالی است که براي سنجش نوعی از انعطاف 20خودگزارشی کوتاه  معرفی شده و یك ابزار( 2010

کار  ت، بهکارآمدتر الزم اس فرد براي چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار شناختی که در موفقيت

-کند تا سه جنبه از انعطافتالش می و گذاري می شودنمره یاي ليکرتدرجه 7مقياس که بر اساس رودمی

پذیري شناختی را بسنجد: الف. توانایی درك چندین توجه جایگزین براي رویدادهاي زندگی و رفتار 

پذیر؛ ج. توانایی ایجاد چندین هاي کنترلهاي سخت به عنوان موقعيتها؛ ب. ميل به درك موقعيتانسان

ار بالينی و ک پرسشنامه براي ارزیابی ميزان پيشرفت فرد در. این هاي سختحل جایگزین براي موقعيتراه

رفتاري  -شناختی غير بالينی و براي ارزیابی ميزان پيشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان

( II-BDIافسردگی بك ) هاي روانی به کار می رود. اعتبار همزمان این پرسشنامه باافسردگی و سایر بيماري

 بود. در ایران 0/ 75و رابين  آن با مقياس انعطاف پذیري شناختی مارتين و روایی همگرایی -39/0برابر با 

ضریب ( Soltani, Shareh, Bahrainian & Farmani, 2013) نيز سلطانی، شاره، بحرینيان و فرمانی

 اند.گزارش نموده  90/0را  و ضرایب آلفاي کرونباخ کل مقياس 0/ 71آزمایی کل مقياس را باز

تهيه و اعتباریابی کرده  (Kiamarsi, 1998)را کيامرثی ياس مق ینا :2(AHI) اهواز یسرسخت یاسمق

گذاري به این اي است. نمرهماده 27کاغذي -سرسختی اهواز یك مقياس خودگزارشی مداد ياساست. مق

« اتاغلب اوق»و « اوقات یگاه» ،«به ندرت» ،«هرگز» ینهاز چهار گز یکیبه  یدبا هایصورت است که آزمودن

دهندة است. کسب نمرة بيشتر در این پرسشنامه، نشان 108تا  27از  ياسپاسخ دهند. دامنة نمره در این مق

ا برابر هضرایب آلفاي کرونباخ کل آزمودنی يامرثیسرسختی روانشناختی زیاد در فرد است. در پژوهش ک

 بدست آمد.  76/0 هاي پسر برابر بابراي آزمودنی و 74/0براي آزمودنيهاي دختر برابر با ، 76/0 با

طور همزمان با چهار پرسشنامة  به ياساین مقاهواز،  سرسختی ياسبراي بررسی روایی همزمان مق

سشنامة مقياس افسردگی اهواز و پر مقياس اعتبار سازهاي سرسختی، مقياس خودشکوفایی مزلو،یعنی  مالك

پرسشنامة  اب روانشناختی سرسختی ياسن داده شد. ضریب همبستگی مقهایی از دانشجویااضطراب به گروه

 بود( 51/0)هاي سرسختی هاعتبار ساز(، 55/0)مقياس خودشکوفایی  (،-62/0)افسردگی (، -55/0)اضطراب 

(Rahimianboogar &  Asgharnejadfarid, 2008.) 

 (Ryff, 1998) ریف توسط ياسمق ینا :3(RSPWB) یفر یروان شناخت یستیبهز یاسپرسشنامه مق

                                                
1.  Cognitive Flexibility Inventory 

2.  Ahvaz Hardiness Inventory 

3  .  Ryff Scale Psychological Well-Being 

www.SID.ir

http://ijpcp.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Asgharnejad+Farid
www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1397 بهار و تابستان ،1 ، شماره8سال                        مشهد یشناسی بالينی و مشاوره، دانشگاه فردوسهاي روانپژوهش   44

شش عامل خودمختاري، تسلط بر محيط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران،  يشد که دارا یطراح

( تا 1از کامالً مخالف )نمره  يفیبراساس ط. پاسخ به هر سوال باشدیهدفمندي در زندگی و پذیرش خود م

 ینا  یدرون یاییپا یدر پژوهش (.Aghababaei & Farahani, 2011 ) شودی( مشخص م7موافق )نمره  الًکام

(، 47/0) یزندگ یترضا ياسمثبت آن با مق یبوده و همبستگ 82/0کرونباخ برابر با  يبا روش آلفا ياسمق

 ییاز روا یحاککه ( 46/0) 2( و پرسشنامه حرمت نفس روزنبرگ58/0) 1آکسفورد يپرسشنامه شاد

 .(Aghababaei, Farahani & Tabik, 2012)است  نآ ییهمگرا

 

 هایافته

 ییپدافند هوا يفةشهداء وظ يفةوظ یمرکز آموزش"نفر سرباز از  162به طور کلی در نمونه مورد بررسی 

 شناختی ارائه شده است.هاي جمعيتبرخی از ویژگی 1مورد مطالعه قرار گرفتند. در جدول  "سمنان

 
 یدر نمونه مورد بررس یشناس یتجمع یهایتوزیع ویژگ. 1جدول

 درصد فراوانی متغیر

 وضعيت
 5/89 145 مجرد

 4/10 17 متأهل

 گروه سنی

 1/69 112 سال 20تا  18

 3/25 41   سال 23تا  21

 55/5 9 سال 26تا  24

 0 0 سال 27باالي 

 سطح تحصيالت

 6/24 40 زیر دیپلم

 4/44 72 دیپلم

 1/14 23 کاردانی

 7/11 19 کارشناسی

 9/4 8 کارشناسی ارشد

  162 100 

 هاي توصيفی بدست آمده در جدول ذیل نشان داده شده است.داده

                                                
1  . Oxford Happiness Questionnaire 

2.  Rosenberg Self-esteem Scale 
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 همبستگی متغیرهای مورد بررسی میانگین، انحراف معیار و ضریب. 2جدول

 متغیرها
 میانگین

M 

 معیارانحراف

SD 

 همبستگی

1 2 3 

   1 06/14 61/91 بهزیستی روانشناختی -1

  1 67/0 34/15 73/96 پذیري روانشناختیانعطاف -2

 1 90/0 64/0 67/9 22/81 سرسختی روانشناختی -3

 

ی روانشناخت یستیبهزو روانشناختی  یريپذنعطافاشود، بين مشاهده می 2همانطور که در جدول

(67/0r= ،001/0p<،) یروانشناخت یستیبهز ی وروانشناخت یسرسخت ( 64/0و=r ،001/0p<انعطاف ،)یريپذ 

با توجه به  .ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد (>90/0r=  ،001/0p) سرسختی روانشناختیو روانشناختی 

 .شودپژوهش تأیيد می، دوم و سوم این موارد فرضية اول

 
 یستیبا بهز یروانشناخت یو سرسخت یروانشناخت یریپذانعطاف یزانچندگانه م یهمبستگ یبضرا. 3جدول

 (Enter)به روش ورود یروانشناخت

ضریب تبیین 

(2R) 

شاخص تحلیل 

 (Fواریانس )

t  ضریب

 (βرگرسیون )

B متغیر 

 

 

*45/0 
 

 

*57/67 

 مقدار ثابت 68/8 --- 20/1

  یروانشناختیري پذانعطاف 23/0 25/0 74/3

 یروانشناختسرسختی  27/0 51/0 52/7

 

از  45/0 به این معنا که است 45/0تعدیل شده برابر با  2R شود،میمشاهده  3در جدول همانطور

 است و ينابل تبق "روانشناختی یريپذانعطاف"و  "سرسختی روانشناختی"توسط   "یروانشناخت یستیبهز"

شاهده شده، م =F 57/67 ميزان همچنين لحاظ نشده است.  يقتحق ینعوامل که در ا یرسا یقاز طر يزن55/0

 یستیبهز"توانند يم يبطور معنادار يمارآبه لحاظ  يرمتغدو  ینا ،بنابراین(  >001/0p. )استمعنادار 

 ود. شپژوهش تأیيد میي چهارم ، و در نتيجه فرضيهبينی کنندپيش بين سربازانرا در  "یروانشناخت

معناداري براي صورت مثبت سهم  به 25/0ي با ضریب بتا  "روانشناختی یريپذانعطاف"در این ميان 

ينی بيشدر پ 51/0با ضریب بتاي  "سرسختی روانشناختی"، ولی دارند "یروانشناخت یستیبهز"بينی پيش

 .کندیم یفاا باالتري سربازان نقشروانشناختی در  یستیبهز
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 نتیجه

 تيمسلّح، از اهم يروهايدوران عمر خود، به مدّت دو سال در ن ینحضور پسران جوان کشور در بهتر

 يها ییژگو و یداد. توجّه به موارد روان شناخت يتاز گذشته به آن اهم يشب یدبرخوردار است و با یصّخا

د قرار ارش يهاو فرمانده یزانبرنامه ر یو بررس یابیمورد ارز یداست که با یاز جمله نکات ي،دوران سرباز

با  یشناختروان یو سرسخت  يیرپذ. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط ساده و ترکيبی بين انعطافيردگ

 در سربازان بود.  یروانشناخت یستیبهز

روانشناختی  يیرپذو انعطاف یروانشناخت یستیهاي انجام شده مشخص شد بين بهزتوجه به بررسی با

ش روانشناختی با افزای یريپذافزایش انعطاف و گویاي آن است که دارد ارتباط مثبت و معناداري وجود

 ,Singh & Mansiهاي سينگ و منسی این نتيجه با یافته.  در سربازان همراه است یروانشناخت یستیبهز

 (؛ بيانی،Shahni et al, 2011و همکاران )  (؛ شهنی یيالقAvey et al, 2010(؛ اوي و همکاران )(2009

 یاحتشام زاده و هاشم ی،فاضل؛ و   (Bayani, Gudarzi, & Koochekya, 2009 ,) یو کوچک يگودرز

(Fazeli, Ehteshamzadeh & Hashemi, 2015 .همخوانی دارد ) 

جتناب شان ا یافراد منعطف از وجود استرس در زندگتوان بيان داشت که در تبيين این رابطه می

. مفهوم گيرنددرنظر میشان بالندگی ورشد  يبرا یرا به عنوان فرصت يزاسترس آم یطدر عوض شرا ديکنننم

که  یموقع صورت که ینبرگشتن است به ا يهانعطاف از فعل انعطاف داشتن مشتق شده است و به حالت اول

صورت  نیبر گردد؛ به ا يهرا دارد که به حالت اول يتقابل ینا يشودخم م یا يکنددا ميارتجاع پ یش یك

 تواندیپذیري فرد بيشتر باشد مشده. هر چه انعطاف یريناپذيبآس یگزینجا یريپذاصطالح انعطاف

هاي سخت را به عنوان موقعيت قابل کنترل در نظر بگيرد و در مواجهه با رویدادهاي زندگی و رفتار موقعيت

جایگزین  حلهايهاي سخت بتواند به راهو در موقعيت افراد، توانایی چندین توجيه جایگزین را داشته باشد

االتر است هاي زندگی بظرفيت او در مقابله، سازگاري و بهبودي از استرس و دشواري يجهفکر کند، و در نت

(Taghizadeh, 2014 & Farmani.) پذیر دارند، از توجيهات جایگزین رادي که توانایی تفکر انعطافاف

انگيز یا هاي چالشکنند و موقعيتکنند، چارچوب فکري خود را به صورت مثبتی بازسازي میاستفاده می

 ییستپذیر نيستند، از نظر روانشناختی بهزپذیرند و نسبت به افرادي که انعطافزا را میرویدادهاي استرس

 يقباور عم پذیرند،یرا م يتاست که واقع ياافراد منعطف به گونه يتشخص يمرخو ن یژگیدارند. و بيشتري

در  توانندیرا دارند م یزندگ ييراتبا تغ داریمعن زگاريبهبود و سا ییاست و توانا یبا معن یدارند که زندگ

 يرادآنها کمك کند. اف یستیبه بهز تواندیم یصخصا ینخود را ادامه بدهند و ا يرمس ییراه خود شکوفا

ه صورت رویدادهاي منفی را ب يصه،خص ینبرخوردارند در مقایسه با افراد فاقد ا یروانشناخت یستیکه از بهز
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 گيرند و مشکالت را اغلب موقتی و محدود ميدانند.تر در نظر میپذیرتر و واقع بينانهانعطاف

 یهمبستگ یروانشناخت یستیو بهز یروانشناخت یسختسر ينپژوهش نشان دادند که ب همچنين نتایج

خود را مطلوبتر  ییستسربازان باالتر باشد، بهز یروانشناخت یهرچه سرسخت یگرمثبت وجود دارد، به عبارت د

؛ Aubi, Teimory &  Nayyeri, 2010)پژوهش  یجپژوهش با نتا ینحاصل از ا یج. نتاکنندیگزارش م

Teimory & Mashhadi, 2008؛Rahimianboogar & Asgharnejadfarid, 2008 ؛Sinclair & Tetrick, 

رابطه را  ینهمخوان است و ا(  Maddi et al, 2002؛ Beasley, Thompson & Davidson, 2003 ؛ 2002

 زايدگیتن یطرامقابله با ش يبرا يق مجهز کردن فرد به سپریاز طر یکرد که سرسخت يينتب انتویم گونهینا

ور مسئله مح يامقابله يراهبردها يسازفعال یقو از طر شودیم یموجب کاهش سطح اضطراب و افسردگ

 يجهتدر ن موردنظر قرار دهد. يشتريب ينیبرا با خوش یدادهافرد رو شودیموجب م زايدگیتن یطدر شرا

 يهاو احساسیند، شادکامی خوشا هاييجانو ه داده کاهشرا  یروانی و جسمان يهايمارياحتمال بروز ب

 .دهدیم یشرا در فرد افزا یستیو بهز یمثبت نسبت به زندگ

 یشناختروان یروانشناختی و سرسخت یريپذپژوهش نشان داد بين انعطاف هايعالوه بر این، یافته

مطابق با نظریه ي انعطاف پذیري شناختی، سالمت روان یعنی پذیرش  .ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

 است تهایی که از لحاظ ارزشمندي باثباهاي درونی و بيرونی خود فرد و تعهد به فعاليتمحيط

(Fazeli, Ehteshamzadeh & Hashemi, 2015.)  يکه دارا ياست، فرد یسرسخت يهااز سازه یکیتعهد 

 دگاهی،دی ين. چنگيرددرنظر می داریو معن يترا جالب، با اهم یزندگ يتهايتعهد است، فعال يتخصوص

ند که ک یابیرا قابل کنترل ارز هايتتا موقع کندیو به فرد کمك م دهدکاهش می را فشار وقایعشدت 

  . شودیدر فرد م یانعطاف روان یشافزا موجب

 یسرسخت"و  "روانشناختی یريپذانعطاف" يردو متغ تحليل رگرسيون در مجموع هر در

 یسرسخت يراما متغ ،دارند یروانشناخت یستیبهز بينیيشپتوجهی را براي  درصد قابل "یروانشناخت

 ین. بنابرارخوردار استب یروانشناخت یريپذنسبت به انعطاف بيشتري کنندگیبينیيشروانشناختی قدرت پ

سربازان  یاختوانشنر یستیبهزمنجر به ارتقاء  ، یو سرسخت یريپذتوان بيان کرد که افزایش سطوح انعطافمی

و باعث افزایش عملکرد مؤثر و بهبود وضعيت زندگی در سربازان ميگردد. همچنين با توجه به نقش  شودمی

 يجهتوان نت یم یسربازان، بطور کل یروانشناخت یستیروانشناختی  بر بهز یريپذو انعطاف یاساسی سرسخت

 .واهد شدافراد متاثر  خ یروانشناخت یستیبهز، هايرمتغ ینقرار دادن هرکدام از ا يرثأگرفت که با تحت ت

از جمله: نمونة این پژوهش محدود به جامعة  ،رو بوده استاین پژوهش با محدویتهایی نيز روبه انجام
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 اسها براساس مقيآوري دادهبود. جمع "سمنان ییپدافند هوا يفةشهداء وظ يفةوظ یمرکز آموزش"سربازان 

ود ش. بنابراین پيشنهاد میکندها را مطرح میامکان سوگيري در پاسخه دهی انجام شده کهاي خودگزارش

 هایی انتخاب شود و مورد بررسی قرار گيرد. سربازان نيز نمونه هاي آینده از جامعة غيرکه در پژوهش

به  برنامه هاي خاصی در نظر گرفته شود و سربازانبا توجه به نتایج بدست آمده باید براي همچنين 

سرسختی  از راهبرهاي ارتقاي دوره خدمت مقدس،در بهزیستی روانی براي باال بردن  دمك نموک آنها

 . استفاده نمایندروانشناختی  یريپذروانشناختی و انعطاف

وظيفة  مرکز آموزشی وظيفة شهداء ویژه پرسنل شرکت کنندگان پژوهش بهاز  :قدردانی تشکر و

ها با ما همکاري که در گردآوري دادهی ذاکر محرمی به خصوص آقاي محمدعل پدافند هوایی سمنان

 .قدردانی را داریم داشتند، کمال تشکر و
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