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چکیده

هدف :بررسی رابطه انعطافپذیري روانشناختی و سرسختی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی در سربازان

"مرکز آموزشی وظيفة شهداء وظيفة پدافند هوایی سمنان".
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روش :روش انجام پژوهش از نوع توصيفی-همبستگی است .جامعه پژوهشی شامل سربازان "مرکز آموزشی

وظيفة شهداء وظيفة پدافند هوایی سمنان" بود 162 .نفر به صورت نمونه گيري خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب
شدند و پرسشنامه ي انعطاف پذیري شناختی( ،)CFIمقياس سرسختی اهواز ( )AHIو پرسشنامه مقياس بهزیستی

o
e

روانشناختی ریف ( )RSPWBتکمبل نمودند.

یافتهها :یافتهها نشان داد بين انعطافپذیري روانشناختی و سرسختی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی ،و
همچنين بين انعطافپذیري روانشناختی و سرسختی روانشناختی ،رابطه معنادار و مستقيم (سطح معناداري
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 )0/01وجود دارد .عالوه بر آن سرسختی روانشناختی می تواند  51درصد از بهزیستی روانشناختی را پيش
بينی می کند.

واژههای كلیدی :انعطافپذیري روانشناختی ،سرسختی روانشناختی ،بهزیستی روانشناختی ،سربازان.
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مقدمه
هر کشوري براي دفاع از تماميت ارضی و دفاع از استقالل و مرزهاي خویش ،نياز به نيروي مقتدر
دفاعی دارد .بر اساس آنچه که در تاریخ و رویدادهاي نظامی و سياسی کشورها به وقوع پيوسته ،این نکته را
نمیتوان انکار کرد که ميان استقالل سياسی و اقتصادي یك کشور با بنيه نظامی و دفاعی آن ،رابطه مستقيمی
وجود دارد .نيروهاي مسلّح در هر کشوري ،از دو بخش «وظيفه» و «درجهدار» تشکيل ميشود؛ اما بخش عمده
نيروهاي مسلّح را سربازان و نيروهاي وظيفه تشکيل میدهند .بر هيچ کس پوشيده نيست که نيروي انسانی
ارزشمندترین گنجينه ارتشهاي جهان و از ارکان سازمانهاي نظامی محسوب میشود و موفقيت و ناکامی
در مأموریتها و عمليات عالوه بر تسليحات و فناوري گران قيمت ،به سالمتی جسمی و روحی نيروها بستگی
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دارد ) .)Daneshfard & Zakeri, 2012توجه به موارد روانشناختی و ویژگيهاي دوران سربازي ،از جمله
نکاتی است که باید مورد ارزیابی و بررسی برنامهریزان و فرماندههان ارشد قرار گيرد ،در این راستا باید
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عوامل تقویت کنندة سالمت سربازان را شناسایی نمود و پس از شناسایی و بررسی ،در جهت تقویت آنها
گام برداشت و همزمان با احصاء عوامل تضعيف کننده نسبت به رفع آن نيز اقدام نمود.
سازمان بهداشت جهانی 1سالمت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی ،ذهنی و اجتماعی و نه

o
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صرفاً غياب بيماري میداند و سالمت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمنديهاي خود
را شناخته ،از آنها به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده و براي اجتماع خویش مفيد است ،تعریف میکند
) .)Chame, 2011در تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت ،به جنبهي مثبت آن تأکيد شده است و

iv

فردي واجد سالمت شناخته می شود که به لحاظ زیستی ،روانی و اجتماعی از شرایط معينی برخوردار باشد
).)Baum, Revenson & Singer, 2001

h
c

احساس بهزیستی اصطالحاً به عنوان احساسی مثبت و احساس رضامندي عمومی از زندگی که شامل
خود و دیگران در حوزههاي مختلف خانواده ،شغل و ...میباشد ،تعریف شده است .احساس بهزیستی هم داراي

r
A

مؤلفههاي عاطفی و هم داراي مؤلفههاي شناختی است .افراد با احساس بهزیستی باال به طور عمدهاي هيجانات
مثبت را تجربه میکنند و از حوادث و وقایع پيرامون خود ارزیابی مثبتی دارند؛ در حالی که افراد احساس بهزیستی
پایين ،حوادث و موقعيت زندگیشان را نامطلوب ارزیابی کرده و بيشتر هيجانات منفی نظير اضطراب ،افسردگی
و خشم را تجربه میکنند ( Safarinia, Aghayousefi, & Baradaran, 2014؛ .)Chow & Henry, 2007
یکی از مهمترین مدلهایی که بهزیستی روانشناختی 2را مفهوم سازي و عملياتی کرده ،مدل چند
1. World Health Organizatio
2. Psychological Well-Being
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بعدي ریف 1و همکاران است ) .(Ahadi, Sotodeh & Habibi, 2012ریف بهزیستی روانشناختی را تالش
فرد براي تحقق تواناییهاي بالقوه واقعی خود میداند .این مدل از طریق ادغام نظریههاي مختلف رشد فردي
)مانند نظریه خود شکوفایی مزلو و شخص کامل راجرز) و عملکرد سازگارانه (مانند نظریهي سالمت روانی
مثبت جاهودا) شکل گرفته و گسترش یافته است (Kavehghahfarokhi, Yoosefilooyeh, & Alizadeh

 )Roohi, 2012براساس الگوي ریف ،بهزیستی روان شناختی از شش عامل تشکيل میشود :که شامل پذیرش
خود (داشتن نگرش مثبت به خود) ،رابطه مثبت با دیگران (برقراري روابط گرم و صميمی بادیگران و توانایی
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
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فرد در مدیریت محيط) است ( .)Ahadi, Sotodeh & Habibi, 2012بهزیستی روانی ،جزء روان شناختی
کيفيت زندگی است که به عنوان درك افراد از زندگی در حيطه رفتارهاي هيجانی ،عملکردهاي روانی و
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ابعاد سالمت روانی تعریف شده و شامل دو بخش است .اولين بخش آن قضاوت شناختی درباره این است
که چه طور افراد در زندگی خود در حال پيشرفت هستند و دومين بخش آن ،سطح تجربه هاي خوشایند
است (.)Ahadi, Sotodeh, & Habibi, 2012

o
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ریف این الگو را براساس مطالعه متون بهداشت روانی ارائه کرد و اظهار داشت مؤلفههاي الگو،
معيارهاي بهداشت روانی مثبت است و این ابعاد کمك میکند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت شخص را
اندازهگيري کرد  .در پژوهشی که انجام دادند ،نتایج نشان داد که عزت نفس باال با بهزیستی روانشناختی
باال همراه است.
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یکی از سازه هاي روان شناسی مثبت که احساس بهزیستی را در افراد تحت تاثير قرار می دهد،
انعطافپذیري شناختی است ) .(Compton, 2001این سازه که حدود چهار دهه است مورد توجه و عالقه

c
r

محققان قرارگرفته ) ،(Cheng, 2003یك عملکرد منحصر به فرد ،صفت بارز یا توانایی شناخت کلی است
که به فرد اجازه میدهد ایدههاي چندگانه را بپذیرد ،به طور انعطافپذیر شناختش را تغيير دهد و هنگام
تغييرات محيطی الگوهاي پاسخ عادي بدهد ).(Johnco, Wuthrich & Rappee, 2013

A

به طور کلی ،توانایی تغيير مجموعة شناختی براي سازگاري با تغييرات محيطی قسمت اصلی تعریف
عملياتی انعطافپذیري شناختی است ) .(Dennis & Vander Wal, 2009بعضی پژوهشگران انعطافپذیري
شناختی را ميزان ارزیابی فرد در مورد قابل کنترل بودن شرایط تعریف کرده اند که این ارزیابی در موقعيتهاي

1 . Ryff
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مختلف تغيير ميکند ( .)Soltani, 2013انعطافپذیري شناختی می تواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به تغييرات
شرایط محيطی سازگار کند ()Dickstein et al, 2007؛ در پژوهشی نشان داده شد که انعطافپذیري شناختی
با تابآوري ،سبك مقابله اي ،راهبردهاي حل مسئله ،جلب حمایت اجتماعی و ارزیابی شناختی همبستگی
مثبت دارد ()Soltani, Shareh, Bahrainian, & Farmani, 2013؛ همچنين جانکو ،وثریچ و ریپ
( )Johnco, Wuthrich & Rapee, 2014در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که انعطافپذیري شناختی
کمتر ،بر توانایی استفاده از باسازي شناختی که یك راه کاهش پریشانی عاطفی است ،تأثيرات منفی
میگذارد و انعطافپذیري شناختی بيشتر به افراد اجازه میدهد بر روشهاي جایگزین تغييرات شناختی
تمرکز بيشتري داشته باشد .کشاورز ،مولوي و یارمحمدیان ( Keshavarz, Molavi & Yarmohammadian,
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 )2008در پژوهش خود نشان دادند که بين انعطافپذیري شناختی و شادکامی ارتباط مثبت و معنیداري
وجود دارد .همچنين پژوهشهاي ( )Brooks, Iverson, Sherman & Roberge, 2010و ( Farrin, Hull,

S
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 )Unwin, Wykes & David, 2003وجود همبستگی بين انعطافپذیري شناختی و افسردگی را مورد تایيد
قرار میدهند .نتایج پژوهش ( (Marshall & Brockman, 2016نيز حاکی از رابطه معنادار بين فرآیندهاي
انعطاف پذیري روان شناختی از جمله پذیرش ذهنی ،سرخوردگی و رفاه عاطفی با خود-پذیري دارد .تحليل

o
e

رگرسيون نشان داد که خود -پذیري ،از طریق شاخص هاي بهزیستی هيجانی ،درصد باالیی از واریانس
انعطاف پذیري روانشناختی را تبيين می کند.

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

v
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اضطرابی رابطه منفی دارد و همچنين همبستگی منفی با دفاعهاي اوليه و پراکندگی هویت در افراد دارد.
همچنين براساس پژوهش ایوبی ،تيموري و نيري ( )Aubi, Teimory, & Nayyeri, 2010از مولفه-
هاي دیگري که میتواند بر احساس بهزیستی فرد مؤثر باشد ،ویژگی شخصيتی "سرسختی" است .کوباسا

1

c
r

سرسختی را به عنوان بخشی از مشخصههاي شخصيتی میداند که به عنوان یك منبع مقاومت در مواجهه با
حوادث تنيدگیزاي زندگی عمل میکند .سرسختی به طور کلی ،یك ساختار متشکل از سه جزء است:
تعهد شخصی  ،مهار احساس شخصی به هنگام وقوع رویدادها و پيامدها و یك اعتقاد درونی که تغيير،

A

چالش و فرصتی براي تحول است و نه یك تهدید .افراد سرسخت نسبت به آنچه انجام میدهند متعهدترند
و خود را وقف هدف میکنند ،احساس میکنند بر اوضاع مسلط هستند و خودشان تعيين کنندهاند و تغييرات
زندگی را چالشها و فرصتهایی براي تحول و پيشرفت میدانند نه محدودیت و تهدید (.)Sozani, 2013

1. Kobasa
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در پژوهش انجام گرفته بر روي افسران نظامی کانادا مشخص شد که سرسختی روانشناختی اثر
معناداري در پيشبينی بهزیستی روانشناختی دارد ( .)Skomorovsky, & Sudom, 2011و در پژوهشی که
با هدف نقش پيشبينی کنندگی سرسختی روانشناختی در استخدام متقاضيان در مدرسه نظامی نروژ انجام
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
نمودند( .)Hystad, Eid, Laberg, & et al, 2011همچنين یافته هاي پژوهشی که با هدف بررسی وضعيت
سالمت روان ،سرسختی روانشناختی و همبستگی بين آن ها بر روي  743کارگر «منطقه ویژه اقتصادي انرژي
پارس» 1که  83درصد آنها مرد بودند ،انجام شد نشان دهنده اهميت سرسختی روانشناختی در حفظ سالمت

D
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روان افراداست ).(Hajebi, Emami, Hosseinzadeh & Khajeian, 2016
یافتههاي پژوهشها نيز نشان دادهاند که سرسختی به مثابه سپري در مقابل تنيدگی در موقعيتهاي
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گوناگون زندگی عمل میکند ،بيانگر استقالل است و همچنين خودپيروي در فرد را افزایش می دهد و
باعث ارتقاء و بهبود عملکرد در فرد میشود ) .)Teimory & Mashhadi, 2008همچنين بشارت ،پورحسين
و کر یمی به نقل از ایوبی ،تيموري و نيري )(Aubi, Teimory & Nayyeri, 2010؛ نيز در بررسی خود به

o
e

این نتيجه دست یافتند که بين سرسختی و مؤلفههاي آن با بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت وجود دارد
و این متغيرها میتوانند تغييرات مربوط به بهزیستی روانشناختی را به صورت معنادار پيشبينی کنند.
( (Dibaji Sayyed, Oreyzi Samani Sayyed & Abedi, 2017نيز نشان دادند که افرادي که داراي سطوح

v
i
h

باالي سرسختی روانشناختی هستند ،موقعيت هاي چالش برانگيز شغلی را به صورت تنش ادراك نمی کنند،
بنابراین این چالش ها براي این افراد لزوماً منجر به استرس و افسردگی نمی شود .در پژوهش دیگري نيز،
همبستگی معناداري بين سرسختی روانشناختی و شاخصهاي کنترل احساسات ،خشم ،اضطراب ،افسردگی

c
r

پيدا شد ) .(Azarian, Farokhzadian & Habibi, 2016نتایج پژوهش خالدیان ،بابائی و امانی
( (Khaledian1, Babaee & Amani, 2016نيز نشان داد رابطه مثبت معناداري بين سرسختی روانشناختی و
هوش هيجانی وجود دارد.

A

در جمعبندي نتایج پژوهشهاي مورد اشاره ،میتوان گفت که انعطافپذ یري روانشناختی و سرسختی
روانشناختی هریك با بهزیستی روانشناختی رابطه دارند ،ولی تاکنون نقش این دو متغير به صورت توأم بر
بهزیستی روانشناختی بررسی نشده است .با توجه به اینکه سربازان نقش مهمی در تأمين امنيت کشور دارند

)2. Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ
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و درطول تاریخ به عنوان نيروي دفاعی کشور در نظر گرفته میشوند ،انجام این پژوهش ضروري و مهم به
نظر ميرسد.
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ساده و ترکيبی بين انعطافپذیري روانشناختی و
سرسختی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی در سربازان به مرحلة اجرا درآمد و بر همين اساس فرضيههاي
زیر مطرح شدند:
 .1بين انعطافپذیري روانشناختی و بهزیستی روانشناختی در سربازان ارتباط مثبت وجود دارد.
 .2بين سرسختی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی در سربازان ارتباط مثبت وجود دارد.
 .3بين انعطافپذیري روانشناختی و سرسختی روانشناختی در سربازان ارتباط مثبت وجود دارد.

D
I

 .4از طریق انعطافپذیري روانشناختی و سرسختی روانشناختی میتوان بهزیستی روانشناختی در
سربازان را پيشبينی کرد.

روش

S
f

روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه

o
e

این پژوهش از نوع همبستگی )تحليل رگرسيون( است که طی آن متغيرهاي انعطاف روانشناختی و سرسختی
روانشناختی به عنوان متغيرهاي پيشبين و متغير بهزیستی روانشناختی به عنوان متغير مالك در نظر گرفته
شدند .جامعة آماري پژوهش سربازان "مرکز آموزشی وظيفة شهداء وظيفة پدافند هوایی سمنان" در بهار

v
i
h

سال  1395بودند که از بين آنها  162سرباز ،از طریق نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند.
سربازان در این پادگان به  5گردان آموزشی (بدر ،نصر ،احد ،حنين و خيبر) تقسيم میشوند ،مراحل
نمونهگيري به این صورت بود که از بين  5گردان آموزشی دو گردان آموزشی احد و خيبر به شيوة تصادفی

c
r

انتخاب شدند و از هریك از این دو گردان 3 ،گروهان به صورت تصادفی انتخاب شدند (از گردان احد 3
گروهان به نامهاي شهيد صبوري ،شهيد عزتالهی و شهيد باقري و از گردان خيبر نيز  3گروهان به نامهاي
شهيد احمدي ،شهيد شهيد ناصري و شهيد قياسی) و در مرحلة آخر از هر گروهان  27سرباز انتخاب شدند.
ابزارها

A

ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو ابزار -1 :پرسشنامه ي انعطاف پذیري شناختی دنيس و
وندروال -2 ،مقياس سرسختی اهواز و  -3پرسشنامه مقياس بهزیستی روان شناختی ریف بود که در زیر به
توضيح هر کدام از این ابزارها پرداخته می شود:
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پرسشنامه ی انعطاف پذیری شناختی ( :1)CFIتوسط دنيس و وندروال ( Dennis & Vander Wal,

 )2010معرفی شده و یك ابزار خودگزارشی کوتاه  20سوالی است که براي سنجش نوعی از انعطافپذیري
شناختی که در موفقيت فرد براي چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر الزم است ،به کار
میرود که بر اساس مقياس 7درجهاي ليکرتی نمرهگذاري می شود و تالش میکند تا سه جنبه از انعطاف-
پذیري شناختی را بسنجد :الف .توانایی درك چندین توجه جایگزین براي رویدادهاي زندگی و رفتار
انسانها؛ ب .ميل به درك موقعيتهاي سخت به عنوان موقعيتهاي کنترلپذیر؛ ج .توانایی ایجاد چندین
راهحل جایگزین براي موقعيتهاي سخت .این پرسشنامه براي ارزیابی ميزان پيشرفت فرد در کار بالينی و
غير بالينی و براي ارزیابی ميزان پيشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی -رفتاري

D
I

افسردگی و سایر بيماريهاي روانی به کار می رود .اعتبار همزمان این پرسشنامه با افسردگی بك ()II-BDI
برابر با  -0/39و روایی همگرایی آن با مقياس انعطاف پذیري شناختی مارتين و رابين  0 /75بود .در ایران

S
f

نيز سلطانی ،شاره ،بحرینيان و فرمانی ( )Soltani, Shareh, Bahrainian & Farmani, 2013ضریب
بازآزمایی کل مقياس را  0 /71و ضرایب آلفاي کرونباخ کل مقياس را  0/90گزارش نموده اند.
مقیاس سرسختی اهواز ( :2)AHIاین مقياس را کيامرثی ) (Kiamarsi, 1998تهيه و اعتباریابی کرده

o
e

است .مقياس سرسختی اهواز یك مقياس خودگزارشی مداد-کاغذي  27مادهاي است .نمرهگذاري به این
صورت است که آزمودنیها باید به یکی از چهار گزینه «هرگز»« ،به ندرت»« ،گاهی اوقات» و «اغلب اوقات»
پاسخ دهند .دامنة نمره در این مقياس از  27تا  108است .کسب نمرة بيشتر در این پرسشنامه ،نشاندهندة

v
i
h

سرسختی روانشناختی زیاد در فرد است .در پژوهش کيامرثی ضرایب آلفاي کرونباخ کل آزمودنیها برابر
با  ،0/76براي آزمودنيهاي دختر برابر با  0/74و براي آزمودنیهاي پسر برابر با  0/76بدست آمد.
براي بررسی روایی همزمان مقياس سرسختی اهواز ،این مقياس به طور همزمان با چهار پرسشنامة

c
r

مالك یعنی مقياس خودشکوفایی مزلو ،مقياس اعتبار سازهاي سرسختی ،مقياس افسردگی اهواز و پرسشنامة
اضطراب به گروههایی از دانشجویان داده شد .ضریب همبستگی مقياس سرسختی روانشناختی با پرسشنامة
اضطراب ( ،)-0/55افسردگی ( ،)-0/62مقياس خودشکوفایی ( ،)0/55اعتبار سازههاي سرسختی ( )0/51بود
(.)Rahimianboogar & Asgharnejadfarid, 2008

A

پرسشنامه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف ( :3)RSPWBاین مقياس توسط ریف ()Ryff, 1998

1. Cognitive Flexibility Inventory
2. Ahvaz Hardiness Inventory
3. Ryff Scale Psychological Well-Being

www.SID.ir

سال  ،8شماره  ،1بهار و تابستان 1397

 44پژوهشهاي روانشناسی بالينی و مشاوره ،دانشگاه فردوسی مشهد

طراحی شد که داراي شش عامل خودمختاري ،تسلط بر محيط ،رشد شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران،
هدفمندي در زندگی و پذیرش خود میباشد .پاسخ به هر سوال براساس طيفی از کامالً مخالف (نمره  )1تا
کامالً موافق (نمره  )7مشخص میشود ( .) Aghababaei & Farahani, 2011در پژوهشی پایایی درونی این
مقياس با روش آلفاي کرونباخ برابر با  0/82بوده و همبستگی مثبت آن با مقياس رضایت زندگی (،)0/47
پرسشنامه شادي آکسفورد )0/58( 1و پرسشنامه حرمت نفس روزنبرگ )0/46( 2که حاکی از روایی
همگرایی آن است ).(Aghababaei, Farahani & Tabik, 2012
یافتهها

D
I

به طور کلی در نمونه مورد بررسی  162نفر سرباز از "مرکز آموزشی وظيفة شهداء وظيفة پدافند هوایی

سمنان" مورد مطالعه قرار گرفتند .در جدول 1برخی از ویژگیهاي جمعيتشناختی ارائه شده است.

وضعيت

S
f

جدول .1توزیع ویژگیهای جمعیت شناسی در نمونه مورد بررسی

گروه سنی

فراوانی

درصد

متغیر

145

89/5

17

10/4

 18تا  20سال

112

69/1

 21تا  23سال

41

25/3

9

5/55

0

0

مجرد

o
e
متأهل

iv

 24تا  26سال

باالي  27سال
زیر دیپلم
دیپلم

سطح تحصيالت

h
c

24/6

40
72

کاردانی

23

کارشناسی

19

کارشناسی ارشد

8

44/4

r
A

162

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

14/1
11/7
4/9
100

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

انحرافمعیار

M

SD

 -1بهزیستی روانشناختی

91/61

14/06

1

 -2انعطافپذیري روانشناختی

96/73

15/34

0/67

1

 -3سرسختی روانشناختی

81/22

9/67

0/64

0/90

متغیرها

همبستگی

1

2

3

1

همانطور که در جدول 2مشاهده میشود ،بين انعطافپذیري روانشناختی و بهزیستی روانشناختی

D
I

( ،)p<0/001 ،r=0/67سرسختی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی و ( ،)p<0/001 ،r=0/64انعطافپذیري
روانشناختی و سرسختی روانشناختی ( )p<0/001 ،r=0/90ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .با توجه به
این موارد فرضية اول ،دوم و سوم پژوهش تأیيد میشود.

S
f

جدول .3ضرایب همبستگی چندگانه میزان انعطافپذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی با بهزیستی

o
e

روانشناختی به روش

متغیر

B

ورود)(Enter
t

ضریب

رگرسیون ()β

مقدار ثابت

8/68

---

انعطافپذیري روانشناختی

0/23

0/25

سرسختی روانشناختی

0/27

0/51

شاخص تحلیل

ضریب تبیین

واریانس ()F

( )R
2

1/20

iv
3/74
7/52

*67/57

*0/45

h
c

همانطور در جدول 3مشاهده میشود R2 ،تعدیل شده برابر با  0/45است به این معنا که  0/45از

r
A

"بهزیستی روانشناختی" توسط "سرسختی روانشناختی" و "انعطافپذیري روانشناختی" قابل تبين است و
0/55نيز از طریق سایر عوامل که در این تحقيق لحاظ نشده است .همچنين ميزان  F= 67/57مشاهده شده،
معنادار است )p< 0/001( .بنابراین ،این دو متغير به لحاظ آماري بطور معناداري ميتوانند "بهزیستی
روانشناختی" را در بين سربازان پيشبينی کنند ،و در نتيجه فرضيهي چهارم پژوهش تأیيد میشود.
در این ميان "انعطافپذیري روانشناختی" با ضریب بتاي  0/25به صورت مثبت سهم معناداري براي
پيشبينی "بهزیستی روانشناختی" دارند ،ولی "سرسختی روانشناختی" با ضریب بتاي  0/51در پيشبينی
بهزیستی روانشناختی در سربازان نقش باالتري ایفا میکند.
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نتیجه
حضور پسران جوان کشور در بهترین دوران عمر خود ،به مدّت دو سال در نيروهاي مسلّح ،از اهميت
خاصّی برخوردار است و باید بيش از گذشته به آن اهميت داد .توجّه به موارد روان شناختی و ویژگی هاي
دوران سربازي ،از جمله نکاتی است که باید مورد ارزیابی و بررسی برنامه ریزان و فرماندههاي ارشد قرار
گيرد  .هدف از این پژوهش بررسی ارتباط ساده و ترکيبی بين انعطافپذیري و سرسختی روانشناختی با
بهزیستی روانشناختی در سربازان بود.
با توجه به بررسیهاي انجام شده مشخص شد بين بهزیستی روانشناختی و انعطافپذیري روانشناختی
ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد و گویاي آن است که افزایش انعطافپذیري روانشناختی با افزایش

D
I

بهزیستی روانشناختی در سربازان همراه است  .این نتيجه با یافتههاي سينگ و منسی Singh & Mansi,

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

S
f

گودرزي و کوچکی ( ), Bayani, Gudarzi, & Koochekya, 2009؛ و فاضلی ،احتشام زاده و هاشمی
( )Fazeli, Ehteshamzadeh & Hashemi, 2015همخوانی دارد.
در تبيين این رابطه میتوان بيان داشت که افراد منعطف از وجود استرس در زندگی شان اجتناب

o
e

نميکنند در عوض شرایط استرس آميز را به عنوان فرصتی براي رشد و بالندگیشان درنظر میگيرند .مفهوم
انعطاف از فعل انعطاف داشتن مشتق شده است و به حالت اوليه برگشتن است به این صورت که موقعی که
یك شی ارتجاع پيدا ميکند یا خم ميشود این قابليت را دارد که به حالت اوليه بر گردد؛ به این صورت

v
i
h

اصطالح انعطافپذیري جایگزین آسيبناپذیري شده .هر چه انعطافپذیري فرد بيشتر باشد میتواند
موقعيت هاي سخت را به عنوان موقعيت قابل کنترل در نظر بگيرد و در مواجهه با رویدادهاي زندگی و رفتار
افراد ،توانایی چندین توجيه جایگزین را داشته باشد و در موقعيتهاي سخت بتواند به راهحلهاي جایگزین

c
r

فکر کند ،و در نتيجه ظرفيت او در مقابله ،سازگاري و بهبودي از استرس و دشواريهاي زندگی باالتر است
( .)Farmani & Taghizadeh, 2014افرادي که توانایی تفکر انعطافپذیر دارند ،از توجيهات جایگزین
استفاده میکنند ،چارچوب فکري خود را به صورت مثبتی بازسازي میکنند و موقعيتهاي چالشانگيز یا

A

رویدادهاي استرسزا را میپذیرند و نسبت به افرادي که انعطافپذیر نيستند ،از نظر روانشناختی بهزیستی
بيشتري دارند .ویژگی و نيمرخ شخصيت افراد منعطف به گونهاي است که واقعيت را میپذیرند ،باور عميق
دارند که زندگی با معنی است و توانایی بهبود و سازگاري معنیدار با تغييرات زندگی را دارند میتوانند در
راه خود شکوفایی مسير خود را ادامه بدهند و این خصایص میتواند به بهزیستی آنها کمك کند .افرادي
که از بهزیستی روانشناختی برخوردارند در مقایسه با افراد فاقد این خصيصه ،رویدادهاي منفی را به صورت
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انعطافپذیرتر و واقع بينانهتر در نظر میگيرند و مشکالت را اغلب موقتی و محدود ميدانند.
همچنين نتایج پژوهش نشان دادند که بين سرسختی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی همبستگی
مثبت وجود دارد ،به عبارت دیگر هرچه سرسختی روانشناختی سربازان باالتر باشد ،بهزیستی خود را مطلوبتر
گزارش میکنند .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش (Aubi, Teimory & Nayyeri, 2010؛
Teimory & Mashhadi, 2008؛ Rahimianboogar & Asgharnejadfarid, 2008؛ Sinclair & Tetrick,

2002؛  Beasley, Thompson & Davidson, 2003؛  )Maddi et al, 2002همخوان است و این رابطه را
اینگونه میتوان تبيين کرد که سرسختی از طریق مجهز کردن فرد به سپري براي مقابله با شرایط تنيدگیزا
موجب کاهش سطح اضطراب و افسردگی میشود و از طریق فعالسازي راهبردهاي مقابلهاي مسئله محور

D
I

در شرایط تنيدگیزا موجب میشود فرد رویدادها را با خوشبينی بيشتري موردنظر قرار دهد .در نتيجه
احتمال بروز بيماريهاي جسمانی و روانی را کاهش داده و هيجانهاي خوشایند ،شادکامی و احساسهاي

S
f

مثبت نسبت به زندگی و بهزیستی را در فرد افزایش میدهد.
عالوه بر این ،یافتههاي پژوهش نشان داد بين انعطافپذیري روانشناختی و سرسختی روانشناختی

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

o
e

محيطهاي درونی و بيرونی خود فرد و تعهد به فعاليت هایی که از لحاظ ارزشمندي باثبات است
( .)Fazeli, Ehteshamzadeh & Hashemi, 2015تعهد یکی از سازههاي سرسختی است ،فردي که داراي
خصوصيت تعهد است ،فعاليتهاي زندگی را جالب ،با اهميت و معنیدار درنظر میگيرد .چنين دیدگاهی،

iv

شدت فشار وقایع را کاهش میدهد و به فرد کمك میکند تا موقعيتها را قابل کنترل ارزیابی کند که
موجب افزایش انعطاف روانی در فرد میشود.

h
c

در تحليل رگرسيون در مجموع هر دو متغير "انعطافپذیري روانشناختی" و "سرسختی
روانشناختی" درصد قابل توجهی را براي پيشبينی بهزیستی روانشناختی دارند ،اما متغير سرسختی

r
A

روانشناختی قدرت پيشبينیکنندگی بيشتري نسبت به انعطافپذیري روانشناختی برخوردار است .بنابراین
میتوان بيان کرد که افزایش سطوح انعطافپذیري و سرسختی  ،منجر به ارتقاء بهزیستی روانشناختی سربازان
میشود و باعث افزایش عملکرد مؤثر و بهبود وضعيت زندگی در سربازان ميگردد .همچنين با توجه به نقش
اساسی سرسختی و انعطافپذیري روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی سربازان ،بطور کلی می توان نتيجه
گرفت که با تحت تأثير قرار دادن هرکدام از این متغيرها ،بهزیستی روانشناختی افراد متاثر خواهد شد.
انجام این پژوهش با محدویتهایی نيز روبهرو بوده است ،از جمله :نمونة این پژوهش محدود به جامعة
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 جمعآوري دادهها براساس مقياس.سربازان "مرکز آموزشی وظيفة شهداء وظيفة پدافند هوایی سمنان" بود
 بنابراین پيشنهاد میشود.هاي خودگزارشدهی انجام شده که امکان سوگيري در پاسخها را مطرح میکند
.که در پژوهشهاي آینده از جامعة غير سربازان نيز نمونههایی انتخاب شود و مورد بررسی قرار گيرد
همچنين با توجه به نتایج بدست آمده باید براي سربازان برنامه هاي خاصی در نظر گرفته شود و به
 از راهبرهاي ارتقاي سرسختی،آنها کمك نمود براي باال بردن بهزیستی روانی در دوره خدمت مقدس
.روانشناختی و انعطافپذیري روانشناختی استفاده نمایند
 از شرکت کنندگان پژوهش به ویژه پرسنل مرکز آموزشی وظيفة شهداء وظيفة:تشکر و قدردانی
پدافند هوایی سمنان به خصوص آقاي محمدعلی ذاکر محرمی که در گردآوري دادهها با ما همکاري

D
I

. کمال تشکر و قدردانی را داریم،داشتند
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