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Aims: This study aimed to investigate the role of personality traits in predicting resilience among 

a military unit’s personnel. 

Materials & Methods: This is a correlational research study. The research sample consisted of 

217 employees of a military unit in Tehran in the year 1398 who were selected by simple random 

sampling. Two long-form neo-form personality questionnaires of 240 questions and a Connor-

Davidson resilience scale of 25 questions were used to measure the research variables. Pearson 

correlation coefficient and multivariate regression analysis were used to analyze the data. 

Findings: Among the univariate components of personality traits, according to the obtained 

standardized beta coefficients, the components of self-control, trust, shyness, conscientiousness, 

anxiety, sociability, frankness, humility, discipline and hard work are the most important 

predictors of resilience. The hypothesis test stated that self-control and trust components could 

predict more than 43% of changes in the resilience variable. 

Conclusion: Based on the model obtained, the components of personality traits can highly 

predict changes in the resilience variable. 
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 .است ینظام واحد کی کارکنان در یآورتاب ینیبشیپ در یتیشخص صفات نقش نییتع حاضر مطالعه از هدفاهداف: 

 سال در تهران، شهر در ینظام واحد کی کارکنان از نفر 217 شامل پژوهش نمونه. است یهمبستگ نوع از پژوهش نیاها: و روش مواد
 240 بلند فرم نئو یتیشخص پرسشنامه دو از پژوهش یرهایمتغ یریگاندازه یبرا. شدند انتخاب ساده یتصادف روش به که بود 1398
 .دیگرد استفاده یسوال 25 دسونیوید کانر یآورتاب اسیمق و یسوال

 یهامولفه آمده، بدست استاندارد یبتا بیضرا به توجه با رهیمتغتک صورت به یتیشخص یهایژگیو یهامولفه نیب: هاافتهی
 در را ریتأث نیشتریب ،یکوشسخت و نظم تواضع، ،ییگو رک بودن، یمعاشرت اضطراب، ،یشناس فهیوظ ،ییرو کم اعتماد، ،یدارشتنیخو
 راتییتغ از درصد 43 از شیب قادرند اعتماد و یدارشتنیخو یهامولفه که داشت انیب هاهیفرض مون آز.دارند یآورتاب ریمتغ ینیبشیپ

 .ندینما ینیبشیپ را یآورتاب ریمتغ

 راتییتغ هستند قادر ییباال حد در با  یتقر یتیشخص یهایژگیو یهامولفه آمد، بدست حاضر مطالعه در که یمدل اساس بر: یریگجهینت
 .ندینما ینیبشیپ را یآورتاب ریمتغ

 نئو ،یآورتاب ،یتیشخص یهایژگیوها: کليدواژه 
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 مقدمه
. شودیم روبرو یاریبس یزاتنش یدادهایرو با روزانه یفرد هر

 در زاتنش یدادهایرو که باورند نیا بر یروانشناس حوزه پژوهشگران
 حال نیع در. دارند یموثر نقش یشناخت روان اختالالت بروز

 اختالالت و زاتنش یدادهایرو نیب که دهدیم نشان مطالعات
 شودیم موجب که دارد وجود یاکنندهلیتعد عوامل ،یروانشناخت

 ریتاث عوامل، نیا. باشند داشته افراد بر یمتفاوت ریتاث دادهایرو نیا
 به شدن مبتال مقابل در را فرد و کنندیم لیتعد را خطرزا یدادهایرو

 کنندیم کمک آنها به ای ندینمایم تیحما یروانشناخت مشکالت
 و تطابق باعث که ییهاسازه از کی. ابندی دست یبهبود به ترعیسر

 یزندگ داتیتهد و هاچالش ازها،ین با انسانها شتریب هرچه یسازگار
 یبرا افراد مثبت تیظرف ،یروانشناس در. است یآورتاب شود،یم

 برابر در[. 1] انددهینام یآورتاب را عیفجا و زاتنش عوامل با یسازگار
 شهیهم. است مقاومت یبرا یتیظرف یآورتاب فاجعه و استرس

 و یسازگار یبرا را انسان ییتوانا که اندکرده تالش روانشناسان
 یهافاجعه از پس یحت. دهند شیافزا هایسخت و خطر بر یروزیپ
 [.2د ]هستن خود یزندگ یبازساز به قادر  جوامع و افراد رانگریو
 نقش است مطرح یآورتاب حوزه در که یمسائل جمله از

 یافتراق مقابله -انتخاب مدل اساس بر. است یتیشخص صفات
Bloger & zuckerman در استفاده مورد یامقابله یراهبردها 

 و هستند یمنف ای مثبت یامدهایپ کنندهنییتع تنش، با ییارویرو
 افراد یتیشخص صفات به شده انتخاب یامقابله یراهبردها نوع

 در ریتاث قیطر از تیشخص مدل، نیا طبق واقع در[. 6] دارد یبستگ
 هر در ریتاث ای آن به واکنش نوع در ریتاث تنش، با ییارویرو زانیم
 جهینت در[. 5] گذاردیم ریتاث تنش با مرتبط یندهایفرا بر نهیزم دو
 یراهبردها یریبکارگ افراد، خاص یتیشخص صفات که آنجا از

 به متفاوت صورت به افراد کنند،یم بیترغ را متفاوت یامقابله
 یبرا را یگوناگون یکردهایرو روانشناسان[. 6] دهندیم پاسخ تنش
 کردهایرو نیا از یکی اند،نموده ارائه انسان تیشخص یدگیچیپ درک
 :از عبارتند صفات نیا. است یتیشخص صفات در یعامل 5 یالگو

1 )Neuroticism، 2 )Extraversion، 3 )Openness to 

experience، 4 )Agreeableness  5و )Conciseness. 

 همچون یمنف احساسات با که یعاطف یداریپا با ییرنجورخوروان
 ییبرونگرا. است همراه تنش و غم بودن، یعصب اضطراب، احساس

 که یماد و یاجتماع طیمح به نسبت یانرژ ای لیتما کی بر
 عواطف و جسور فعال، بودن، یاجتماع همچون یصفات رندهیدربرگ
 لحاظ به عمدتا   یگشودگ یژگیو یدارا افراد. دارد اشاره است، مثبت
. هستند یقو لیتخ یقوه یدارا و خاّلق، کنجکاو، یفکر

 ،یالقلبقیرق ،یدوست نوع همچون یصفات رندهیبرگ در یریپذتوافق
 یدرون التیتما کنترل یشناسفهیوظ و است یفروتن و اعتماد
 کندیم لیتسه را رفتار یمدارهدف و فیتکل که است پسنداجتماع

 لذت، انداختن قیتعو به عمل، از قبل تفکر همچون یصفات شامل و
 یبرا شدن قائل تیاولو و یسازمانده ها،ارزش و هنجارها از یرویپ

 [.7] است فهیوظ
 اندپرداخته یآورتاب در یتیشخص صفات نقش به که ییهایبررس از
 تیشخص بزرگ عامل 5 رابطه که کرد اشاره ییهاپژوهش به توانیم
 هم با جهینت چند در هاپژوهش نیا. اندکرده یبررس یآورتاب با را

 رابطه ییرنجورخوروان با یآورتاب نکهیا اول اند،بوده هماهنگ
 نشان مطالعات نیا شتریب ن،یا بر عالوه[. 8] دارد داریمعن یمنف
 [.9]  دارد یمعنادار مثبت رابطه ییگرابرون با یآورتاب که اندداده

Joseph& Hayes نیب از که دادند نشان خود پژوهش در 
 عوامل نیتریقو یشناسفهیوظ و ییگرابرون ،یتیشخص یهایژگیو
 یذهن یستیبهز و یزندگ از یتمندیرضا ،یشاد کنندهینیبشیپ

 با یسازگار تیشخص آمدن بوجود باعث عوامل نیا و است
 یهاتیموقع و یاجتماع و یکار تیموقع در باال یذهن یستیبهز

 [.10] بود خواهند یطیمح مختلف
 ارتباط از یحاک ها¬افتهی جینتا همکاران، و ازهرسعادت مطالعه در
 معنادار مثبت ارتباط و یآور¬تاب با ینژندروان نیب معنادار یمنف
 با یریپذ¬تیمسول و ،یریپذ¬انعطاف ،ییگرا-برون نیب

 یمعنادار رابطه یآور¬تاب با بودن ریدلپذ نیب و بود یآور¬تاب
 [.2] امدین بدست

 موضوع درباره مطالعه ر،یاخ یهاسال در دیگرد ذکر که همانطور
 نیا در شتریب یهاپژوهش به ازین و است افتهی گسترش یآورتاب
 نیا به یآورتاب یهاپژوهش به لیتما دیشا. است محسوس رابطه

 فرد یزندگ در را یمهم نقش کننده،محافظت عوامل که باشد لیدل
 عوامل با همواره ینظام افراد جامعه اقشار نیب در. کنندیم فایا

 شک بدون افراد نیا در یآورتاب. هستند روبرو یشتریب یزاتنش
 ییآنجا از و است قدرت و دیام ها،تیظرف ها،یتوانمند از ینماد
 افراد یآورتاب زانیم کنندهینیبشیپ تواندیم یتیشخص عوامل که

 و یتیشخص عوامل نیب ارتباط تا دارد قصد پژوهش نیا باشد،
 و نیقوان. دینما یبررس ینظام واحد کی کارکنان در را یآورتاب

 که شودیم موجب ینظام یواحدها بر حاکم سخت مقررات
 تجربه مشاغل ریسا به نسبت را یشتریب یهااسترس انینظام
 یآورتاب کنندهینیبشیپ یتیشخص یهایژگیو شناخت لذا ندینما
 با متناسب و توانمند افراد ییجانما و یریبکارگ جذب، در تواندیم
 شیافزا و یروان سالمت ارتقاء هدف با آنان یتیشخص یهایژگیو

 .شود واقع دیمف یشغل یوربهره
 

 هامواد و روش
طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه 
آماری مورد مطالعه، همه کارکنان یک مجموعه نظامی در سال 

 در شهر تهران بود. 1398
نفر بود که به  300ه،حجم نمونه بر اساس سه پژوهش مشاب

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تعداد نمونهروش 
عدد بود و  217های تکمیل شده و عودت داده شده پرسشنامه
 ها بر این اساس انجام شد.ارزیابی

به منظور حفظ موازین اخالقی در : مالحظات اخالقی
کنندگان تشریح شد پژوهش، اهداف تحقیق و روند کار برای شرکت

  وارد مطالعه شدند. و افراد با رضایت آگاهانه 
در مرحل اول با کسب مجوزهای الزم از مرکز  : روش اجرا

نظامی و رعایت مبادی امنیتی و طرح موضوع در دفتر تحقیقات 
های الزم برای کاربردی آن مرکز نظامی اقدامات اولیه و هماهنگی

گیری انجام شد. از میان این واحد نظامی یک گروه به صورت نمونه
رد آزمون قرار گرفتند. نفر از آنان مو 300یک خوشه انتخاب و تعداد 

ها توضیحات الزم در خصوص این پژوهش قبل از توزیع پرسشنامه
برای ترغیب افراد برای شرکت در آزمون ارائه شد و پس از تکمیل، 

 217آوری شد. از این تعداد اطالعات مربوط به ها جمعپرسشنامه
 شد.  SPSS-21پرسشنامه وارد نرم افزار 

ها از دو پرسشنامه جهت گرداوری داده: ابزارهای مورد استفاده

 استفاده شد. های شخصیتیآوری و ویژگیتاب
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مقیاس . والیس 25آوری کانر و دیویدسون مقیاس تاب

سوالی است که سازه  25آوری کانر و دیویدسون یک ابزار تاب

ا چهار تای لیکرت از صفر درجه 5های آوری را در اندازهتاب

آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و تابسنجد. حداقل نمره می

رود است. در این پرسشنامه هر چقدر نمره باالتر می 100حداکثر نمره 

آوری باال به معنای تاب 50آوری باالتر است و نمره باالی میزان تاب

 شود.تلقی می

سوالی  240و فرم بلند های شخصیتی نئپرسشنامه ویژگی

(NEO240) .صیتی است که بر اساس های شخیکی از آزمون

تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه 

تحت  1985شخصیت است که توسط مک کری و کوستا در سال 

عنوان پرسشنامه شخصیتی نئو معرفی شد. فرم تجدیدنظرشده این 

 NEO PI-Rبا عنوان 1992پرسشنامه توسط همان مولفین در سال 

(NEO Personality Inventory – Revised)  ارائه شد. فرم

عامل یا  5گیری عبارت، به منظور اندازه 240بلند این پرسشنامه در 

پذیری، دلپذیر بودن و گرایی، انعطافنژندی، برونحیطه اصلی، روان

سطح یا  6پذیری طراحی شده است. در این فرم هر عامل مسولیت

 گیرد:زیرمقیاس را دربرمی

 زدگی، رویی، شتاباب، افسردگی، کمنژندی )اضطرروان
 پذیری(آسیب

 گرایی )گرم بودن، معاشرتی بودن، اراز وجود، فعال برون
 بودن، هیجان خواهی، هیجان مثبت(

  ،گشودگی به تجربه )تخیل، زیبا پسندی، احساسات
 ها(ها، ارزشها، ایدهکنش

  ،موافق بودن )اعتماد، رک گویی، نوع دوستی، همراهی
 رحم بودن(تواضع، دل

 شناسی، تالش پذیری )کفایت، نظم، وظیفهمسولیت
  گیری(تصمیم داری، محتاط دربرای موفقیت، خویشتن

در بخش توصیفی، : هاتجزیه و تحلیل آماری داده

های میانگین و انحراف معیار ارائه شد و در بخش آمار شاخص

افزار ها با نرماستنباطی از همبستگی چندگانه استفاده شد. داده

SPSS-21 .تجزیه و تحلیل شد 

 

 هایافته
 دیپلم، تحصیالت (درصد 65) نفر 141نفر از افراد نظامی؛  217در بین 

تحصیالت  (درصد 12) نفر 26 تحصیالت لیسانس، (درصد 18) نفر39
ارشد و باالتر داشتند. محدوده سنی افراد  (درصد 5) نفر 11 کاردانی و

سال و انحراف معیار  30میانگین سنی افراد  .سال بود 49تا  20بین 
ز نظر وضعیت تاهل تقریبا  نیمی از افراد نظامی مورد مطالعه بود ا 5

 متاهل بودند. 
های شخصیتی های ویژگیمیانگین مربوط به مولفه 1جدول 

 دهد.آوری را در افراد نظامی نشان میو تاب
بین متغیرهای  متغیرهرابطه همبستگی خطی تک 2جدول 
دهد. رابطه بین اضطراب و خصومت بین را نشان میمالک و پیش

آوری معنادار و معکوس است، به عبارتی در بین کارکنانی که با تاب

آوری کمتر خواهد بود. اضطراب و خصومت باالیی داشته باشند تاب
دارای رابطه  آوریهای شخصیتی با تابهای ویژگیفهمولاکثر 

 پذیری،آسیبهای معنادار و مستقیم هستند. تنها در مولفه
آوری، رابطه به دست زدگی و تخیل با تابرویی، شتابافسردگی، کم

 آمده، معنادار نشد.
دهد نتایج ضرایب بتای مدل رگرسیونی را نشان می 3جدول 

های مولفهبه دست آمده از تحلیل آماری حاکی از آن است که؛ بین 
داری با بتای متغیره، خویشتنبه صورت تکهای شخصیتی ویژگی
  آوری است.بینی متغیر تابدارای بیشترین تأثیر برای پیش 253/0

های نتایج نهایی مدل رگرسیونی برای مولفه 4جدول در 
نتایج حاکی از  آوری ارائه شده است.های شخصیتی و تابویژگی

آوری به های شخصیتی و تابهای ویژگیمولفهآن است که بین 
همبستگی )چندگانه( وجود دارد. به عبارت دیگر، بین  675/0میزان 
همبستگی ری آوتاببا متغیر های شخصیتی های ویژگیمولفه

نسبتا  قوی مشاهده شد. بر اساس ضریب تعیین به دست آمده، 
0.456=2Rهای های ویژگیمولفهتوان اظهار داشت که ؛ می

را آوری تابدرصد از تغییرات متغیر  45قادرند بیش از شخصیتی 
 بینی نمایند.پیش

رائه نموده است. تحلیل واریانس مدل رگرسیونی را ا 5جدول 
 آوریتاببینی متغیر های مدل رگرسیونی برای پیشواریانس

معنادار بوده و مدل رگرسیونی در کل، قادر به تبیین متغیر وابسته 
( است. به عبارت دیگر، مدل رگرسیونی برای آوریتاب)

 .های متغیر وابسته مؤثر استریزیبرنامه
 

 آوریهای شخصیتی و تابهای ویژگیآمار توصیفی مولفه (1 جدول
 انحراف معیار میانگین های مورد بررسیمولفه

 23.178 55.39 آوریمقیاس کلی تاب
 5.395 14.02 اضطراب

 5.167 17.55 گرم بودن
 4.555 15.02 تخیل
 5.231 16.81 اعتماد

 5.234 18.12 شایستگی
 4.960 13.09 خصومت
 5.358 15.99 بودنمعاشرتی 

 5.181 17.00 زیبایی شناسی
 5.107 18.40 گوییرک

 4.514 16.44 نظم
 5.640 14.37 افسردگی
 4.579 15.16 ابراز وجود
 4.220 16.07 عواطف

 5.671 18.66 نوع دوستی
 5.874 19.84 شناسیوظیفه
 4.889 15.72 روییکم
 4.694 16.26 بودنفعال
 4.275 14.41 هاکنش

 5.039 15.89 همراهی
 5.524 18.01 تالش برای موفقیت

 4.700 14.28 زدگیشتاب
 5.259 15.56 خواهیهیجان
 5.083 16.37 هاایده

 4.194 15.16 تواضع
 4.978 17.53 داریخویشتن
 5.148 12.33 پذیریآسیب

 5.376 16.55 هیجان مثبت
 4.295 15.18 هاارزش

 5.688 18.12 بودنرحمدل
 5.609 17.35 گیریمحتاط در تصمیم
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 آوریهای شخصیتی و تابهای ویژگینتایج همبستگی خطی مولفه (2جدول 

 
 های شخصیتیهای ویژگیضرایب بتای مدل رگرسیونی برای مولفه (3 جدول

 سطح معناداری tآماره  ضرایب بتای استاندارد شده های مورد بررسیمولفه
 .0.04 0 2.065 0.182 اعتماد
 0.007 2.710 0.253 داریخویشتن

 
 آوریشخصیتی و تابهای های ویژگینتایج نهایی مدل رگرسوین برای مولفه (4 جدول

 آماره دوربین ـ واتسون استاندارد خطای برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی چندگانه
0.675 0.456 0.369 18.418 1.964 

 
 آوریهای شخصیتی و تابهای ویژگینتایج تحلیل واریانس مدل رگرسوین برای مولفه (5 جدول

 نتیجه آزمون معناداری سطح Fآماره  میانگین مجذور درجه آزادی مجموع مربعات منبع واریانس
 1764.7 30 52943.6 رگرسیون

5.202 
 

P<o.oo1 
تغییرات واریانس 
 مدل معنادار است

 339.2 186 63097.8 باقیمانده
  216 116041.4 کل

 
 بحث

بینی صفات شخصیتی در پیش هدف از مطالعه حاضر تعیین نقش
آوری در یک واحد نظامی بود. در این مطالعه برای اولین بار به تاب

عامل بزرگ شخصیتی، از  5جای پرسشنامه فرم کوتاه و ارزیابی 
صفت شخصیتی زیرمجموعه  30پرسشنامه فرم بلند استفاده شد و 

آوری ابگانه مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط آنها با ت 5های عامل
گانه شخصیتی 30بررسی شد تا معلوم شود که کدام یک از صفات 

بینی آوری رابطه داشته و قادر به پیشگانه با تاب 5های در عامل
ها نشان داد که رابطه قوی آوری هستند. نتایج حاصل از دادهتاب

 45آوری وجود دارد و بیش از های شخصیتی و تاببین ویژگی
 شود. بینی میهای شخصیتی پیشط ویژگیآوری توستاب درصد

خروجی همبستگی چندگانه متغیرها بواسطه متغیر مستقل 
 45نی یع باشد که در متغیر وابسته اثر می گذارددرصد می 45بتای 

شود یا بینی میهای شخصیتی پیشآوری از روی ویژگیدرصد تاب

چون کند و آوری را تبیین میدرصد تاب 45های شخصیتی ویژگی
 شود.قرار دارد مطلوب تلقی می 60تا  40این عدد در بین 
پذیری، افسردگی، آسیبصفت شخصیتی بین  30در بین 

ای بدست آوری هیچ رابطه، با تابزدگی و تخیلرویی، شتابکم
 نیامد.

های شخصیتی رابطه مثبت معناداری بین در بین ویژگی
ها نشان داد که تهپذیری بدست آمد، این یافآوری و مسولیتتاب

پذیری آنها یک ویژگی بارز شخصیتی است در افرادی که مسولیت
آوری نیز در سطح باالیی قرار دارند. این نتایج با شاخص تاب

  Joseph & Hayes[ 15] و همکاران ناکایا[، 8] فایمبوهای یافته
[ 17] بهرامیو  نجومی[ و 16و همکاران ] فرشیگروسیو  [10]

پذیری رابطه مثبت رد. در صفات درون عامل مسولیتهمخوانی دا
داری با شناسی، نظم و خویشتنمعنادار بین سه صفت وظیفه

توان این چنین بیان کرد که آوری بدست آمد. در نتیجه میتاب
داری شاخص شناسی، نظم و خویشتنافرادی که در صفات وظیفه

 های مربوط بهمولفه
 های شخصیتیویژگی

 متغیر
 بینپیش

میزان همبستگی خطی 
 متغیرهتک

 سطح
 معناداری

 نتیجه آزمون

 اضطراب

ب
تا

ی
ور
آ

 

 )معکوس(رابطه معنادار است  0.021 0.138-
 رابطه معنادار است 0.000 0.463 گرم بودن
 رابطه معنادار است 0.000 0.472 اعتماد

 رابطه معنادار است 0.000 0.480 شایستگی
 )معکوس(رابطه معنادار است  0.027 0.131- خصومت

 است رابطه معنادار 0.000 0.448 معاشرتی بودن
 رابطه معنادار است 0.000 0.253 زیبایی شناسی

 رابطه معنادار است 0.000 0.420 گوییرک
 رابطه معنادار است 0.000 0.382 نظم

 رابطه معنادار است 0.000 0.346 ابراز وجود
 رابطه معنادار است 0.000 0.257 عواطف

 رابطه معنادار است 0.000 0.415 شناسیوظیفه
 رابطه معنادار است 0.000 0.370 بودنفعال
 رابطه معنادار است 0.002 0.193 هاکنش

 رابطه معنادار است 0.000 0.383 همراهی
 رابطه معنادار است 0.000 0.416 تالش برای موفقیت

 رابطه معنادار است 0.000 0.308 خواهیهیجان
 رابطه معنادار است 0.000 0.373 هاایده

 رابطه معنادار است 0.000 0.262 تواضع
 رابطه معنادار است 0.000 0.512 داریخویشتن

 رابطه معنادار است 0.000 0.448 هیجان مثبت
 رابطه معنادار است 0.000 0.257 هاارزش

 رابطه معنادار است 0.000 0.400 بودنرحمدل
 استرابطه معنادار  0.000 0.509 گیریمحتاط در تصمیم
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، تالش برای آوری باالتری هستند. صفات کفایتباشند دارای تاب
آوری گیری رابطه معناداری با تابموفقیت و محتاط در تصمیم
 کند.آوری ایفا نمیبینی تابنداشته و نقش موثری در پیش

یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که، افرادی که در عامل 
آوری در گرایی نمرات باالتری بدست بیاورند نیز از نظر تاببرون

گیرند که نتایج در سطح باالتری قرار می شرایط پر استرس و تنش
[ نیز در تایید این یافته 9و همکاران ] بشارتحاصل از پژوهش 

گرایی ارتباط مثبت معنادار بین است. در صفات درون عامل برون
آوری بدست معاشرتی بودن و سخت کوشی )فعال بودن( با تاب

خواهی و هیجانآمد، ولی رابطه معنادار بین گرم بودن، ابراز وجود، 
آوری بدست نیامد. در تبیین این یافته هیجان مثبت با تاب

کوشی از گونه استنباط کرد که معاشرتی بودن و سختتوان اینمی
صفاتی است که افراد واجد این صفات به دلیل استفاده از 

های مشورت و مندی از ظرفیتمحور و بهرههای مسئلهمهارت
عی باال و تسلیم نشدن در برابر مشکالت طبعی و ارتباط اجتماشوخ
 آوری باالتری برخوردار هستند. از تاب

پذیری با در تبیین رابطه مثبت معنادار بین عامل توافق
توان گفت که این افراد به دلیل سازگاری در آوری میتاب

های کاری، اجتماعی و داشتن روحیه و تجربیات مثبت، موقعیت
ی و اعتماد به دیگران دارای رفتارهای فرا گرایش به روابط بین فرد

[. افرادی که رفتارهای فرا اجتماعی دارند 22اجتماعی هستند ]
آیند، مهربان و باعاطفه داوطلبانه درصدد کمک به دیگران برمی

گذرند. هستند، به راحتی از خطاها و رفتارهای نامناسب دیگران می
مدار کمتر هیجاندهد این افراد از راهبرد تحقیقات نشان می

آوری، داشتن کنند، از طرفی برای به دست آوردن تاباستفاده می
وخو و احساسات مثبت، نرمش در برابر دیگران، همدلی و درک خلق

گیری سازگارانه و های ارتباطی، کنارهجویی، مهارتدیگران، یاری
بینی ضروری است. با عنایت به اینکه تحقیق حاضر در خوش

واحد نظامی انجام شده و درصد قابل توجهی از آنان  کارکنان یک
پذیری یا به عبارتی کنند، در نتیجه توافقزندگی گروهی را تجربه می
ترین الزامات زندگی در این محیط تلقی سازگاری یکی از ضروری

ترین اختالل تشخیصی در حوزه شود و در ضمن شایعمی
سازگاری است. در بین روانپزشکی در مراکز درمانی نظامی اختالل 

گویی و تواضع پذیری، اعتماد، رکصفات زیرمجموعه عامل توافق
آوری بود اما نوع دوستی، دارای ارتباط مثبت معنادار با تاب

آوری رحم بودن در این پژوهش رابطه معنادار با تابهمراهی و دل
 نداشت. 

نژندی با دیگر یافته این پژوهش نشان داد که عامل روان
آوری ارتباط معنادار اما معکوس داشت. این بدین معنا است بتا

تر ها ناتوانشود افراد در برابر تنشنژندی موجب میکه عامل روان
آوری این افراد هنگام بروز مشکل کمتر از سایرین باشند و تاب

-های بشارت، کمپبلتوان به یافتهها میاست. در تایید این یافته
[. 13و کلیمر، کاون وویمان اشاره نمود ] سیلس، کوهن و استین

نژندی دربرگیرنده اند که روانکلیمر، کاون و ویمان گزارش کرده
عاطفه منفی از جمله احساس غمگینی، خشم و ناراحتی است و 

شوند به احتمال کودکانی که از نظر عاطفه منفی پایین ارزیابی می
بار، تهای سخت و مصیببیشتری در رویارویی با موقعیت

توان گفت که ها میدهند. در تبیین این یافتهناسازگاری نشان می
ای است که آمادگی هیجانات منفی و مقابله نژندی سازهروان

ها دارد ضعیف در رویارویی با مشکالت و دشواری در کنترل تکانه

نژندی مالک تشخیص بالینی نیستند، [. اگر چه نمرات باالی روان7]
رنجور در برابر اختالل دهد که افراد روانود نشان میاما شواهد موج

که افراد با نمره باالی پذیرترند. از آنجائیو پریشانی عاطفی آسیب
های شناختی غلط، به خود فرصت فکر نژندی به دلیل ارزیابیروان

کنند در دهند و موقعیت را درست درک نمیکردن و مرور مساله نمی
[. از این رو 15کنند ]ناکارامد استفاده می اینتیجه از سبک مقابله
خویی نشان رنجورآوری رابطه منفی با روانتعجبی ندارد که تاب
نژندی پذیری و استرس یکی از سطوح رواندهد. در واقع آسیب

نژندی است. به احتمال زیاد افرادی که نمره پایینی در مقیاس روان
[. در صفات زیرمجموعه 16آوری باالیی دارند ]آورند، تاببدست می

رویی، پذیری، افسردگی، کمآسیبنژندی بین عامل روان
آوری رابطه معناداری بدست نیامد اما رابطه و تابزدگی شتاب

آوری و رابطه معنادار منفی بین معنادار منفی، بین خصومت و تاب
ها بدین معناست که آوری بدست آمد. این یافتهاضطراب و تاب

آوری بوده و اضطراب باال کننده تاببینیفه قوی پیشاضطراب مول
های مضطرب آوری پایین ارتباط دارد و کسانی که شخصیتبا تاب

 آوری پایینی برخوردارند و این یافته با پژوهشداشته باشند از تاب
آوری در مبنی بر رابطه منفی اضطراب و تاب و حبیبی ضرغام

[ و سیدفاطمی و همکاران مبنی بر رابطه منفی استرس 19سربازان ]
 [. 20آوری همسو است ]ادراکی با تاب

بین عامل  نتایج حاصل از مطالعه حاضر رابطه ضعیفی
آوری را نشان داد، این نتیجه با گشودگی به تجربه با شاخص تاب

و  اظهر[ و سعادت21[، سروقد و همکاران ]9]های بشارت یافته
[ همسو است. در بین صفات زیرمجموعه عامل گشودگی 2همکاران ]

آوری نشان یک از صفات رابطه معناداری با تاببه تجربه، هیچ
که گونه بیان کرد که از آنجائیتوان اینندادند. در تبیین این یافته می

د کنجکاوی و متعاقب آن صفت گشودگی به تجربه افراد را مستع
کند لذا این گونه افراد تجربه احساسات مثبت و منفی فراوانی می

آوری باال یا پایین قرار بگیرند و بدین جهت توانند در معرض تابمی
 آوری بدست نیامد.رابطه معنادار بین این صفت با تاب

آوری توسط صفات بینی تاببا توجه به توانایی پیش
گردد تا از صفات شخصیتی که توانایی اد میشخصیتی، پیشنه

آوری را دارند در جذب و جایابی کاکنان در مشاغل بینی تابپیش
آوری باالتری دارند استفاده گردد. که نیاز به تابپر استرس نظامی

ای در این راستا طراحی گردد تا پرسشنامههمچنین پیشنهاد می
د بودن جامعه به یک گردد. نتایج این پژوهش با توجه به محدو

ها های دیگر نیز اجرا گردد و یافتهجنسیت و یک گروه خاص در گروه
 .با احتیاط بیشتری تعمیم داده شود

 

 گیرینتیجه
 نیب یمعنادار مثبت رابطه داد نشان حاضر مطالعه یهاافتهی
 یهایژگیو و دارد وجود یآورتاب با یتیشخص یهایژگیو

 توانیم نیبنابرا دارند، را یآورتاب ینیبشیپ ییتوانا یتیشخص
 نییتب در ییباال نقش یتیشخص یهایژگیو که گرفت جهینت

 در یبازنگر لزوم بر یشاهد تواندیم امر نیا و داشته یآورتاب
 .باشد ینظام استرس پر مشاغل در کارکنان یابیجا و جذب یهامدل
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کنندگان پژوهش حاضر و کسانی که ما را در انجام این شرکت

 گردد.پژوهش یاری نمودند، سپاسگزاری می

 تعارض منافع
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