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ABSTRACT 

 

AIMS: Resilience represents a characteristic in people that not only causes to flourish 
despite the problems and limitations,  but also handle them well. The aim of this study 
was to explain the resilience model based on personality traits that mediated by 
perceived stress. 

MATERIALS & METHODS: This research is a correlational type in the form of structural 
equation modeling. The statistical population of this study was all employees of a 
military unit who were serving in Tehran, Iran in 2019. Samples were selected by multi-
stage random clustering. The instruments used to measure the research variables were: 
Connor and Davidson Resilience Scale, 240 Neuroticism Questionnaire and Perceived 
Stress Questionnaire. Initial sampling measures were taken after obtaining the 
necessary permits from the military center study case and security principles. A group 
was selected as a cluster from this military units and 367 people were tested. Data were 
analyzed by using structural equation modeling through LISREL 8.5 software. 

FINDINGS: 324 questionnaires were well-completed enough to be evaluated and 
scored among distributed questionnaires. The resilience scale of the samples was 57.1± 
15.7. The results showed that personality traits had a direct structural effect on 
resilience and an indirect structural effect through perceived stress. Some personality 
traits explained the resilience, and perceived stress also played a mediating role in 
explaining resilience based on personality traits. Among 30 personality traits in this 
study, 14 traits explained the resilience model based on personality. 

CONCLUSION: Components of personality traits based on the model obtained are able 
to predict changes in the resilience variable directly and indirectly through the 
perceived stress variable. 
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Introduction
 ... [1]. Block describes resilience as the ability to 
adapt the control level to environmental conditions 
[2]. Connor has defined resilience as a procedure 
to estimate a person’s ability to cope with stressors 
and factors that threaten a person’s mental health 
[3]. … [4, 5]. The role of personality traits is one of 
the issues in the field of resilience [6]. As a result, 
people respond differently to stress because 
their individual personality traits encourage 
different coping strategies. ... [7]. Studies that have 
examined the relationship between the five major 
personality factors and resilience are among the 
studies that have examined the role of personality 
traits in resilience. These studies are consistent 
with each other in several results. First, resilience 
has a significant negative relationship with 
neuroticism [8], In addition, most of these studies 
have shown that resilience has a significant positive 
relationship with extraversion [9]. ... [10]. The 
research of Joseph and Heyse points out that the 
strongest predictors of happiness, life satisfaction 
and mental well-being, among personality traits, 
are extraversion and conscientiousness which 
create a personality compatible with high mental 
well-being in work and social status and various 
environmental situations [11]. In the study of 

Sa’adat with the title of “The Relationship between 
Personality Traits and Resilience”, the results 
indicated a significant negative relationship 
between neurosis and resilience and a significant 
positive relationship between extraversion, 
flexibility and responsibility with resilience, and 
there was no significant relationship between 
agreeableness and resilience. 
Aim (s)
The aim of this study was to develop a resilience 
model based on personality traits mediated by 
perceived stress in military personnel in Tehran, 
Iran. (Figure 1).
 
Research Type 
This research is a correlational type in the form of 
structural equation modeling. 

Research Society, Place and Time 
The population of the study was all employees of 
a military unit who were serving in Tehran, Iran 
in 2019. 

Sampling Method and Number
The sample size was 367 people based on Morgan 
table who were selected by random cluster 
sampling. 
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Figure 1. Conceptual model of 
research based on adjective theory
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Used Devices & Materials
… [12-15]. The Connor and Davidson Resilience, 
NEO Personality Inventory and Perceived Stress 
questionnaires were used to collect data. A study on 
the psychometric properties of the resilience scale 
in the general population and patients showed 
that the instrument has internal consistency, 
test-retest reliability, convergent and divergent 
validity. Mohammadi has standardized this scale 
for use in Iran. This reliability was obtained by 
measuring the internal consistency of Cronbach’s 
alpha as 0.89. [2]. Cronbach’s alpha coefficients 
of the Neo Personality Traits Questionnaire in 
Haghshenas research have been reported as C = 
0.83, A = 0.71, O = 0.57, E = 0.71 and N=0.81. [16]. 
The internal consistency reliability coefficients 
of the perceived Stress scale were also obtained 
through Cronbach’s alpha in the range of 0.84 to 
0.86 [16].

Ethical Permissions 
The objectives of the research and the work 
process were clarified for the participants in order 
to maintain the ethical standards in the research. 

Statistical Analysis
Structural equation modeling was used to 
determine the fitness of the model and to estimate 
direct and indirect structural effect coefficients. 
Data were also analyzed using Lisrel 8.5 software. 

Finding by Text 
In the present study, all the participants were 
male. 324 questionnaires were well-completed to 
be evaluated. 46% (152 people) of the participants 
had high school diploma, 15.92% (50 people) 
with associate degree, 32.7% (106 people) had a 
bachelor’s degree and 4.9% (16 people) had a 
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master’s degree or higher. Also, 29% were single 
(94 people) and 71% were married. In addition, 
49.7% of the participants served as day shift and 
50.3% as shifts of 24 hours a day. The resilience 
scale of the samples was 57.1±15.7. Table 1 shows 
the indicators related to descriptive statistics 
for the study sample, including the mean of 
the variables of the study. The fit indices of the 
initial model were evaluated. For fit indices, 
several sections have been proposed by experts, 
for example, a value equal to or less than 0.05 
for the root of variance of the approximation 
error, a value equal to or greater than 0.96 with 
a comparative fit index, equal to or less than 0.07 

for the standard root that is the residual variance 
that indicates the adequate fitness of the model. 
On the other hand, it has been suggested that if 
the comparative fit indices, goodness of fit and 
adjusted goodness of fit are greater than 0.90 
and the root mean variance of the approximation 
error and the root of variance of the residual is 
less than 0.05, the fit is highly desirable and less 
than 0.1. Indicates a good fit. No parameter in the 
measurement models had a sign contrary to the 
theory (Table 2) and all three methods had a good 
fit. Some indicators indicated improper fit and in 
the models the measurement of some parameters 
was not significant. In the structural relationships 

Figure 2. The final model of resilience 
based on personality traits mediated by 

perceptual stress (standard values)
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of variables, non-significant indicators were 
removed. After modifying these indicators, the 
data with the new model had a good fit (Table 2). 
Finally, out of 30 personality traits in this study, 
14 traits explained the resilience model based on 
personality traits (Figure 2). No parameter in the 
measurement models had a sign contrary to the 
theory (Table 2) and all three methods had a good 
fit. Some indicators indicated improper fit and in 
the models the measurement of some parameters 
was not significant. In the structural relationships 
of variables, non-significant indicators were 
removed. After modifying these indicators, the 
data with the new model had a good fit (Table 2). 
Finally, out of 30 personality traits in this study, 
14 traits explained the resilience model based on 
personality traits (Figure 2).

Table 1. Descriptive statistics of personality traits components
Components Mean Standard Deviation

Anxiety 13.3 4.5

Associable 19.6 4.1

Imagination 14.7 3.6

Trust 19.1 4.0

Competence 19.6 4.0

Hostility 12.6 4.0

Sociable 17.8 4.0

Aesthetics 17.6 3.6

Candor 19.3 4.1

Arrangement 17.4 3.4

Depression 14.2 4.2

Self-expression 16.6 3.4

Emotion 16.8 3.2

Altruism 19.7 4.3

Dutiful 21.3 4.4

Shyness 16.1 3.5

Activeness 16.9 3.2

Action 15.5 3.1

Sodality 17.1 3.9

Try to success 20.0 4.1

Quickness 14.0 3.6

Exciting 16.8 3.9

Ideas 18.0 3.6

Humility 15.5 3.3

Continence 18.6 3.8

Vulnerability 11.5 4.1

Positive excitement 18.4 4.0

Values 15.7 3.4

Compassionate 19.3 4.2

Cautious in making decision 19.8 4.4

Perceptual stress scale 31.5 23.1

Main Comparison to the Similar Studies
... [17-23] Sa’adat in examining the relationship 
between personality traits and resilience has 
reported a significant negative relationship 
between neurosis and resilience and a significant 
positive relationship between extraversion, 
flexibility and responsibility with resilience and 
no significant relationship between agreeableness 
and resilience. Moharramzadeh et al. also studied 
the relationship between employees’ personality 
traits and burnout in the Ministry of Sports 
and Youth. The results show that people with 
higher levels of neuroticism and lower levels of 
extraversion, agreeableness, conscientiousness 
and openness are more prone to burnout [2].
Examining the path of personality traits to 
perceived stress showed that personality traits 
had a direct structural effect on perceived stress. 
This finding is consistent with the results of 
Mirhaghi and Sarabian’s research on the significant 
relationship between personality traits and 
perceived stress. These researchers point out that 
there is a significant positive relationship between 
some personality traits (neurosis) and perceived 
stress and a significant negative relationship 
between some personality traits (extraversion, 
conscientiousness, agreeableness, openness) and 
perceived stress. Consistent with this finding, we 
can refer to Ahmadi’s research on the prediction 
of stress and burnout based on the personality 
traits of nurses. Findings show that neuroticism, 
agreeableness, conscientiousness, extraversion 
and flexibility predict job stress and burnout in 
nurses. Also in the research of Mir Hassani et al. 
regarding the mediating role of personality traits 
in relation to perceived stress and anxiety and 
depression and physical symptoms, the research 
findings indicate the relationship between 
perceived stress and neuroticism, extraversion 
and conscientiousness. In explaining this finding, 
it could be argued that according to the present 
exploratory model and the structural effect on 
perceived stress, these traits can be considered 
as predictors of perceived stress [13]. Examining 
the path of perceived stress to resilience showed 
that perceived stress had a direct structural effect 
on resilience. This finding is consistent with 
the results of Hosseini and Salimi’s research. 
Pourafzal et al. also reported a significant negative 
relationship between resilience and perceived 
stress.

Table 2. Fitness indices of the initial and final model (n=324)

Model X ²* X ²* /  DF CFI IFI NFI RMSEA RMSEA CI 90% RMR GFI AGFI

Primary 6700.968 4.46 0.846 0.846 0.836 0.124 0.122; 0.127 2.571 0.665 0.642

Final 280.857 2.41 0.972 0.972 0.953 0.0661 0.0563; 0.0760 1.905 0.902 0.886
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Suggestions
It is suggested that people with high resilience be 
selected as employees so that less personal and 
organizational harms occur and organizational 
productivity and dynamism increase, and to 
prevent the loss of manpower and financial capital. 

Limitations
Conducting research in a specific group and not 
having female samples were of the limitations of 
this study.

Conclusions
Based on the explained model, the personality 
traits components are able to directly predict the 
changes of the resilience variable and indirectly 
through the perceived stress variable. According to 
the findings of this study, 14 out of 30 personality 
traits form the resilient model. 

Clinical & Practical Tips in Police Medicine
Due to the need for resilient people in stressful 
jobs such as military occupations, this model can 
be used in recruiting and locating employees to 
prevent problems and issues related to employees 
such as mental disorders and occupational 
problems and harms and organizational 
challenges such as work productivity and human 
resource waste.
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اصیل مقاله   دسترسی آزاد   

  شده ادراک   استرس   یگر ی انج ی م   با   ی ت ی شخص   صفات   اساس  بر   ی آورتاب   مدل
 ی نظام  افراد   در 

 PhD  1، مجید ضرغام حاجبی PhD * 2، ناصر صبحی قراملکی PhD 1حمیدرضا سعادت اظهر 

 .رانی ا قم، ،ی اسالم  آزاد دانشگاه  قم،  واحد ، یانسان علوم دانشکده ، یشناسروان گروه  1
 . رانیا تهران، ،یطباطبائ عالمه  دانشگاه  ،یورزش وعلوم  ی بدن تیترب دانشکده  ،یورزش یشناسروان و ی حرکت رفتار گروه  2

 

 چکیده 

 

  هاتیمحدودرغم وجود مشکالت و  علی  شودیم در فرد است که سبب    یامشخصهدهنده  آوری نشان تاب اهداف:  
د. هدف این مطالعه تبیین  به شکوفایی برسد و نه تنها در برابر موانع سرخم نکند؛ بلکه به خوبی از پس آنها برآی

 . شده بودگری استرس ادراکری بر اساس صفات شخصیتی با واسطهآومدل تاب

جامعه آماری مورد  ساختاری است.    سازی معادالتوهش از نوع همبستگی در قالب الگواین پژها:  و روش   مواد
  هانمونهدر شهر تهران در حال خدمت بودند.   1398که در سال  مطالعه، تمامی کارکنان یک مجموعه نظامی بود 

روش   چنداخوشهبه  تصادفی  بهامرحلهی  ابزارهای  شدند.  انتخاب  سنجش  ی  برای  شده  برده    یرهایمتغکار 
نامه والی نئو و پرسشئس240 نامه، پرسشDavidsonو   Connorآوری تابودند از: مقیاس پژوهش عبارت ب

برای  ، اقدامات اولیه  مطالعه و مبادی امنیتیبا کسب مجوزهای الزم از مرکز نظامی مورد  استرس ادراک شده.  
نفر از آنان    367گیری انجام شد. از میان این واحد نظامی یک گروه به صورت یک خوشه انتخاب و تعداد  نمونه

 LISRELافزار  یابی معادالت ساختاری به کمک نرمبه روش تحلیل مسیر و مدلها  دادهد آزمون قرار گرفتند.  مور

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 8.5

  آوریمقیاس تاب . گذاری بودنامه قابل ارزیابی و نمرهپرسش 324شده های توزیعنامهاز میان پرسش: ها افته ی 
آوری اثر ساختاری مستقیم و از  که صفات شخصیتی بر تابنتایج نشان داد دست آمد.  به 1/57± 7/15ها نمونه

وری آکننده تابنبرخی از صفات شخصیتی تبیی.  شتاثر ساختاری غیرمستقیم دا  ،شدهطریق استرس ادراک 
. از بین  شتهای شخصیتی داوری بر اساس ویژگیآ ای در تبیین تابشده نقش واسطه و استرس ادراک   ندبود
 . آوری بر اساس صفات شخصیتی بودکننده مدل تابصفت تبیین 14،  صفت شخصیتی در این پژوهش 30

آوری را قادر است تغییرات متغیر تابشده،  تبیین  های شخصیتی بر اساس مدلهای ویژگیلفهؤم :  ی ر ی گ جه ی نت 
 . بینی نمایدپیشمستقیم شده، به طور غیر قیم و از طریق متغیر استرس ادراک طور مستبه 

 

    گرایی برون، نژندی روان، شدهاسترس ادراک  ،آوری تاب ها: دواژه ی کل  

 

   

 تاریخچه مقاله: 

 27/06/1400دریافت: 
 09/1400/ 08پذیرش: 

 چاپ: 1400/10/15

 

 : * نویسنده مسئول 

  گروه  ،یلیاردب محقق دانشگاه دانشگاه،  ابانیخ  ل،ی اردب: ی پست آدرس 
 .  یورزش  علوم و  یبدن  تیترب

 56199-11367: یکدپست
02144394063: تلفن  
02144394063: فکس  

 sobhi@atu.ac.ir  پست الکترونیک:

 نحوه استناد به این مقاله: 

Saadatazhar H., Sobhi Gharamaleki N., Zargham 
Hajebi M. Resilience Model Based on Personality 

Traits by the Mediating Role of Perceived Stress in 
the Military. J Police Med. 2022;11(1):e1. 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68055500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68055500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68055500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68013315
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68013315
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68013315
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2023435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2023435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2023435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68005120
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68005120
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68005120
mailto:ebrahimi.ba96@yahoo.com


 7       نظامی افراد  در شدهادراک استرس  گری میانجی  با  شخصیتی صفات اساس  بر آوری تاب مدل

Journal of Police Medicine Volume 11, Issue 1, Winter 2022 

 مقدمه 
  معموالا   ماتینامال   و  خطرها  نامساعد،  طیشرا  برابر   در  هاانسان

  که  کنندیم   یسع  ز ین  مواقع   ی اریبس  در   و  کنندیم   یپناهیب  احساس
  جینتا  و  ندینما  صبر   ناگوار  هایتیموقع  و  خطرها  برابر   در
  ،رايج  ی جادو  ن یا   یاجرا  یی توانا .  آورندیم   دست به  یارمنتظرهیغ

 یآورتاب  ای  ی ر یپذانعطاف   عنوان  به  یاجتماع  علوم  حوزه  در  اغلب
مینام  ]یده    سطح  ی سازگار  ییتوانا  را  ی آور   تاب  Block .[.1شود 

 Connor .[2]  کندیم  فی تعر   یطیمح  طیشرا  حسب   بر   کنترل

 مقابله   در  فرد  ییتوانا   ی ر یگ اندازه  یبرا  یروش  عنوان  به  را  آوری تاب
  کند،یم   دیتهد  را  فرد   روان  سالمت  که  ی عوامل  و  زااسترس  عوامل  با

  در  افراد   به  که  است   ی اصل  عامل  ی آورتاب  [. 3]  است  کرده   فی تعر 
  کمک  یزندگ  یزااسترس  و  سخت  طیشرا  با  ی سازگار  و  مواجهه

 محافظت   یزندگ  مشکالت  و  یروان  اختالالت  برابر   در  را  هاآن  و  کندیم 
  یزااسترس  عوامل  با  ییباال   ی فرد  ی سازگار  آورتاب  افراد .  کندیم 

 [. 5، 4] دارند  شانیزندگ در یطیمح
  نقش   است،  مطرح   ی آورتاب  حوزه  در  که  یمسائل  ازجمله

 یافتراق  مقابله-انتخاب  مدل  اساس   بر .  است  یتیشخص  صفات
Zuckerman و Blogger  در   استفاده   مورد   یامقابله  یراهبردها  

  و  هستند  ی منف  ای  مثبت  یامدهایپ  کنندهنییتع  تنش،  با  ییارویرو
  افراد  یتیشخص  صفات  به  ،شدهانتخاب  یامقابله  یراهبردها  نوع

  در ریتأث قی طر  از تیشخص مدل،  نی ا طبق واقع  در[. 6] دارد  یبستگ
  هر  در  ر یتأث  ای  آن  به  واکنش  نوع   در  ر یتأث  تنش،  با  ییارویرو  زانیم 

  جه یدرنت[.  5]  گذارد یم   ر یتأث  تنش  با  مرتبط  یندهایفرآ   بر   نه یزم   دو
 ی راهبردها  ی ر یکارگ  به  افراد،  خاص  یتیشخص  صفات  که  آنجا  از

  به  متفاوت   صورت  به  افراد   کنند،یم   بیترغ   را  متفاوت   یامقابله
 ی برا  را  یگوناگون  یکردهایرو  شناسانروان .  دهندیم   پاسخ  تنش
  کردهایرو  ن یا  از  ی کی  اند، نموده  ارائه  انسان  تیشخص  ی دگیچیپ  درک 
:  از  اندعبارت   صفات  ن یا.  است  تیشخص  صفات  در  یعاملپنچ  ی الگو
  ،ی ر یپذتوافق  تجربه،  به  ی گشودگ  ، ییگرابرون  ،ینژند روان 

  احساسات  با  که  ی عاطف  ی داریپا  با   ی نژندروان.  ی ر یپذتیمسئول
  همراه  تنش  و  غم  بودن،  یعصب  اضطراب،  احساس  همچون  یمنف

  طیمح  به  نسبت  ی انرژ  ای  لیتما  ک ی بر   ییگرابرون.  دارد  اشاره  است،
  بودن،  یاجتماع  همچون  یصفات  رندهیدربرگ  که  یماد  و  یاجتماع
  تجربه  به  یگشودگ.  دارد  اشاره  است،  مثبت  عواطف  و  جسور  فعال،

  ی زندگ  یهای دشوار  و  جهت  عمق،   وسعت   ی فکر   بسته   مقابل  در
  رندهیدربرگ  ی ر یپذتوافق.  کندیم   فیتوص  را  فرد  یتجرب  و  یروان

  و  است  ی فروتن  و  اعتماد  ،یدوستنوع  همچون  یصفات
  ف یتکل  که  است  پسنداجتماع  ی درون  التیتما   کنترل  ، یشناسفهیوظ

  تفکر   همچون   یصفات   شامل   و کندیم  لیتسه  را  رفتار  ی مدارهدف  و
 ها، ارزش  و  هنجارها  از  یرویپ لذت،  انداختن  ق یتعو  به  عمل،  از  قبل

 [.  7] است فه یوظ ی برا شدن قائل تیاولو  و یسازمانده
  ی آورتاب  در  یتیشخص  صفات  نقش  به  که  ییهایبررس  از

 عامل   پنج  رابطه  که  کرد  اشاره  ییهاپژوهش   به  توانیم   اندپرداخته 
  در  هاپژوهش  نی ا.  اند کرده  یبررس  ی آورتاب  با  را  تیشخص  بزرگ
  با  ی آورتاب  نکهیا  اول  ،هستند  همسو  هم  با  جهینت  چند
  جه،ینت  ن یا   بر   عالوه  . [8]  دارد  معنادار  ی منف  رابطه  یی رنجورخو روان 

  رابطه   ییگرابرون   با  ی آورتاب  که  اندداده  نشان  مطالعات  نیا  شتر یب
 نشان  خود پژوهش در Heyse و Joseph [.9] دارد ی معنادار مثبت

  و   ییگرابرون  ،یتیشخص  یهایژگیو  نیب  از   که  اندداده

  ،یشاد  کنندهی نیبشیپ  عوامل   نی تر یقو  ،یشناسفهیوظ
 باعث   عوامل  نیا  و  هستند  یذهن  یستی بهز  و  یزندگ از  یتمندیرضا

  تیموقع  در  باال   یذهن  یستی بهز   با  سازگار  تیشخص  آمدن  وجود  به
  .[11]  بود  خواهند  یطیمح  مختلف  یهاتیموقع  و  یاجتماع  و  ی کار
  ،ی آورتاب   با  یتیشخص  یهایژگیو  رابطه  عنوان  با  سعادت  یبررس  در
  با  ی نژندروان  نیب  ی منف  معنادار  ارتباط   از  یحاک   هاافتهی  جینتا

  و  ی ر یپذانعطاف  ،ییگرابرون  نیب  مثبت  معنادار  ارتباط   و  ی آورتاب
  ، ی آورتاب  با   ربودنیدلپذ  نیب  و   است  ی آورتاب  با   ی ر یپذتیمسئول
 [. 2ه است ]امدین دستبه  ی معنادار رابطه

  ی آورتاب  موضوع  درباره  مطالعه  ر،یاخ  یهاسال  در
 رابطه   نیا  در  شتر یب  یهاپژوهش  به  ازین  و  است  افتهی  گسترش

  ل یدل  ن یا  به   ی آورتاب  یهاپژوهش  به  ل یتما  د یشا.  است  محسوس 
  فای ا  فرد   ی زندگ  در  را  یتیپراهم  نقش   کننده،محافظت  عوامل   که  باشد

  عوامل  با  همواره   ی نظام   افراد  جامعه،  اقشار  ن یب  در.  دنکنیم 
  شک  بدون  افراد   ن یا  در  ی آورتاب.  هستند  روروبه  ی شتر یب  یزاتنش
  که   ییآنجا  از  و   است   قدرت  و   دی ام   ها،تیظرف  ها،یتوانمند  از  ی نماد

  افراد  ی آورتاب  زانیم   کنندهینیبشیپ  تواند یم   ی تیشخص  عوامل
  ی مدل  گانه،30  صفات  نیب  از   تا  دارد  قصد  پژوهش  نیا  ،باشد
 آورتاب  افراد  یتیشخص  صفات  رندهیدربرگ  که  دینما  ارائه  آورانهتاب
  موجب   ینظام  یواحدها  بر   حاکم  سخت  مقررات  و  نی قوان.  باشد

  مشاغل ر یسا به نسبت را ی شتر یب یهااسترس انینظام  که شودیم 
 به   و  جذب  در  آورانهتاب  مدل  نیا  از  توانیم   لذا  .ندینما  تجربه

  یهایژگی و  با  متناسب   و   توانمند   افراد   یی جانما  و  ی ر یکارگ
  ی وربهره  شیافزا  و   ی روان  سالمت  ارتقاء   هدف   با  آنان  یتیشخص

  بر ی آورتاب مدل  نیتدو  پژوهش، ن یا از  هدف. کرد  استفاده  یشغل
  افراد در  شدهادراک استرس ی گریانجیم   با یتیشخص صفات  اساس

 . (1شکل  ) بود تهران  شهر  ینظام 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر نظریه صفت (1شکل  

 
 ها روش   و   مواد 

معادله ساختاری    پژوهش از نوع همبستگی در قالب الگوسازی   این
مجموعه   یک  تمامی کارکنان  مطالعه،  مورد  آماری  جامعه  است. 

بود  بودند.    1398که در سال    نظامی  در شهر تهران در حال خدمت 
نفر بود که   367حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان  

تصادفی انتخاب شده بودند. با توجه   ایگیری خوشهبه روش نمونه
نظامی از    تر کوچکبه ساختار سازمان نظامی، یکی از ساختارهای  

جهت  این واحد در سطح شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شد.  
داده پرسشگرداوری  از  تابنامهها   Connor آوری  های 

شده استفاده  ، صفات شخصیتی نئو و استرس ادراکDavidsonو
 شد.

این    Davidson:و  Connor آوری  تاب   اس ی ق م 
پنج   یهاای است که تاب آوری را در اندازهگویه25مقیاس یک ابزار  

درجه ای لیکرت از صفر )همیشه نادرست( تا چهار )همیشه درست( 
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در مورد وسنجدیم  مقدماتی  روان سنجی   هاییژگی. یک مطالعه 
ابزار  این  داد که  نشان  بیماران  و  عادی  جمعیت  در  مقیاس  این 

پا درونی،  واگرا  یاییهمسانی  و  همگرا  روایی  آزمایی،  کافی    یباز 
استفاده در ایران هنجار یابی کرده    محمدی این مقیاس را برای .دارد

نفر اجرا کرد و پایایی آن با    248است. وی این مقیاس را بر روی  
 [. 2] /. به دست آمد89 سانی درونی آلفای کرونباخسنجش هم

  بلند   فرم )   نئو  ی ت ی شخص   ی ها ی ژگی و   نامه پرسش 
 240 شامل که را نامهپرسش یناول ،کوستا و ی کر مک :( ی والئ س 240

  در  ند. اهکرد  ارائه  و تهیه  ،کندیم  ارائه  را  عمده   عامل  5  و   است  عبارت 
  نژندیروان  :گیردمی  دربر   را  زیرمقیاس   شش   عامل   هر   فرم  این

  زدگی،شتاب  رویی،کم  خصومت،   افسردگی،  اضطراب،)
  وجود،   ابراز  بودن،  معاشرتی  بودن، گرم)  گرایی برون  ؛(پذیری آسیب
  تجربه  به  گشودگی   ؛(مثبت  هیجان  خواهی،هیجان   بودن،  فعال

 موافق   ؛(هاارزش  ها،ایده  ها،کنش  عواطف،  زیباپسندی،  )تخیل،
  رحمدل  تواضع،  همراهی،  دوستی،نوع  گویی،رک   )اعتماد،   بودن
  تالش  شناسی،وظیفه  نظم،  شایستگی، )  پذیری مسئولیت  ؛(بودن
  شیوه(.  گیری تصمیم  در  محتاط   داری،خویشتن  موفقیت،   برای
  مخالفم   کامالا   ایگزینهپنج  لیکرت   صورت   به  االتئوس  گذاری نمره

امتیاز)   و  (سه)  موافقم  (،دو)  ندارم  نظری   (، یک)  مخالفم  (،صفر 
  بر  شناسحق  پژوهش  نتایج   ایران  در  است.   (چهار)  موافقم  کامالا 
  آلفای  ضرایب بود:  ترتیب  این به شیراز در نفری 502 نمونه  یک روی

 N=81/0  و  C،  71/0=  A،  57/0=  O،  71/0=E=83/0  برابر   کرونباخ
 [. 16ه است ]شد گزارش

  و کوهن  توسط  مقیاس این شده:ادراک   استرس   مقیاس
  .ست ا قسمت  14  دارای و است شده ساخته 1983 در سال همکاران

  خیلی  تا   )هیچ  ی ا  درجه5  لیکرت   مقیاس   یک   اساس  بر   سئوال  هر 
  چهار  تا  صفر   نمره   ترتیب  به  هاینهگز  این  .شود یم   داده   پاسخ  زیاد(

  آلفای   طریق  از  مقیاس   این   درونی  همسانی   پایایی   ضرایب   . گیرندیم 
  گروه   یک  و  دانشجویان  از  گروه  دو  در  86/0  تا  84/0  دامنه  در  کرونباخ

 [. 16] است آمده  دستز افراد سیگاری در برنامه ترک بها
  مورد  نظامی  مرکز  از  الزم   مجوزهای  کسب  با  اوله  مرحل  در

  آن  کاربردی  تحقیقات  دفتر   در  موضوع   طرح   و  امنیتی   مبادی  و  اشاره
  گیری های الزم برای نمونهه و هماهنگیاولی  اقدامات،  نظامی   مرکز 

  خوشه یک   صورت  به  گروه  یک  نظامی  واحد  این  میان از . شد انجام
 از  قبل.  گرفتند  قرار  آزمون  مورد  آنان  از  نفر  367  تعداد  و  انتخاب

  برای  پژوهش  این   خصوص  در  الزم  توضیحات  هانامهپرسش  توزیع
  تکمیل،  از  پس  و   شد  داده  آزمون  در  شرکت  برای  نمونه  گروه  ترغیب
 .ندگرفت قرار تحلیل  و تجزیه مورد و ند شد آوری ها جمعنامهپرسش

  در   یاخالق  نی مواز  حفظ  منظور  به  :ی اخالق   مالحظات 
 روشن   کنندگان  شرکت  یبرا  کار   روند  و  قیتحق  اهداف  پژوهش،

   . دیگرد
 ساختاری  معادالت  یابی مدل  از  آماری:  تحلیل   و  تجزیه

ضرایب اثر ساختاری مستقیم و    برآورد   و  مدل برازندگی  تعیین  برای
  Lisrel 8.5  افزارنرم  کمک  به  زی ن  هاداده  .غیرمستقیم استفاده شد

 .گرفتند قرار لیتحل و هی تجز مورد
 

 ها یافته 
از    بودند.   مرد   ی همگ  و   یتیجنستک  ی آمار  جامعه  حاضر   پژوهش  در

ارزیابی و  پرسش  324شده  های توزیعنامهمیان پرسش نامه قابل 
بودند. نمره داده شده  بود که عودت    ازنفر(    152)  درصد  46  گذاری 

  50)  درصد  92/15  پلم،ید  التیتحص   یدارا  پژوهش  در  کنندگانشرکت
  یدارا  نفر(   106)  درصد   7/32  پلم، ید  فوق  التیتحص  یدارا  نفر( 

تحصیالت    16)  درصد   9/4  و   سانسیل  التیتحص دارای    فوقنفر( 
  71  و   نفر(   94)  مجرد درصد    29  نیهمچن  بودند.   باالتر   و   سانسیل

  صورت   به  کنندگانشرکت  از  درصد  7/49  درضمن   بودند.   متأهلدرصد  
 خدمت   ی(روز  شبانه)  یاتیعمل   صورت   به  درصد  3/50  و  ی ادار

   .ردند کیم 
 

 های شخصیتیهای ویژگیتوصیفی مؤلفه  آمار (1جدول  
 انحراف معیار  میانگین  هامؤلفه

 5/4 3/13 اضطراب 
 1/4 6/19 گرم بودن

 6/3 7/14 تخیل
 0/4 1/19 اعتماد

 0/4 6/19 شایستگی 
 0/4 6/12 خصومت

 0/4 8/17 معاشرتی بودن
 6/3 6/17 زیبایی شناسی

 1/4 3/19 گوییرک 
 4/3 4/17 نظم

 2/4 2/14 افسردگی 
 4/3 6/16 ابراز وجود 
 2/3 8/16 عواطف 

 3/4 7/19 نوع دوستی 
 4/4 3/21 شناسیوظیفه 
 5/3 1/16 رویی کم

 2/3 9/16 بودنفعال
 1/3 5/15 ها کنش

 9/3 1/17 همراهی
 1/4 0/20 تالش برای موفقیت

 6/3 0/14 زدگیشتاب
 9/3 8/16 خواهی هیجان 

 6/3 0/18 هاایده
 3/3 5/15 تواضع 
 8/3 6/18 داریخویشتن 

 1/4 5/11 پذیریآسیب 
 0/4 4/18 هیجان مثبت

 4/3 7/15 هاارزش 
 2/4 3/19 بودن رحمدل

 4/4 8/19 گیریمحتاط در تصمیم 
 1/23 5/31 مقیاس استرس ادراکی

 
آمد.  به  57/ 1± 7/15ها  نمونه  آوری تاب  مقیاس   1  جدول  دردست 
  شامل   ی بررس  مورد   نمونه   یبرا  ی فی توص  آمار  به   مربوط  یهاشاخص 

  . است  شده  آورده  پژوهش  نی ا  در  یبررس  مورد  یرها یمتغ  نیانگیم 
  یهاشاخص  برای  شد.   بررسی  اولیه  مدل   برازندگی   یهاشاخص 
  است  شده  مطرح   متخصصان  توسط  متعددی   یهابرش  برازندگی

 خطای   واریانس  ریشه  برای  05/0  از  کمتر  یا   مساوی  مقدار  مثال  برای
  برازندگی  شاخص  با  96/0  از   باالتر   یا   مساوی   مقدار  تقریب، 

 استاندارد   ریشه  برای  07/0  از  کمتر   یا  مساوی   مقدار  ی،اسهیمقا
  از  [.25]  است  مدل  کافی  برازندگی  دهنده  نشان  ماند،پس   واریانس

  برازندگی  یهاشاخص  اگر   که  است  شده  پیشنهاد  دیگر  طرف
برازش تعدیل  برازش  نیکویی   ی،اسهیمقا   از   تر بزرگ  شدهو نیکویی 
نس خطای تقریب و ریشه واریانس واریا ریشه یهاشاخص و 90/0
  از   تر کوچک  و   مطلوب  بسیار  برازش،  باشد  05/0  از  تر کوچک  ماندپس

 ی هامدل   در  پارامتری   هیچ  [.26]  دارد  داللت  مطلوب  برازش  بر   1/0
و هر سه مسیر  (  2جدول  )  نداشت  نظریه  با  مغایر   عالمت  گیری   اندازه
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بود. مطلوب  برازش  شاخص   دارای  نشان برخی  برازش ها  دهنده 
بودند در  نامناسب  اندازهمدل  و  پارامتر ها  برخی  معنادارگیری    ها 

معنادار حذف های غیر نبودند. در روابط ساختاری متغیرها، شاخص 
از برازندگی    مدل جدید  ها، دادها باپس از اصالح این شاخص  .شدند

شدند   برخوردار  در(2جدول  )مناسبی  بین  نهایت  .  صفت    30از 
آوری بر  کننده مدل تابصفت تبیین  14خصیتی در این پژوهش  ش

 (. 2شکل ) س صفات شخصیتی بودنداسا

 
 ( n= 324)   های برازندگی مدل اولیه و نهاییشاخص (2جدول  

 *X ²* X ² مدل
CFI IFI NFI RMSEA RMSEA CI 90% RMR GFI AGFI 

Df 

 642/0 665/0 571/2 122/0؛ 127/0 124/0 836/0 846/0 846/0 46/4 968/6700 اولیه 

 886/0 902/0 905/1 0563/0؛ 0760/0 0661/0 953/0 972/0 972/0 41/2 857/280 نهایی

 *مجذور کای به روش بیشنه نمایی 

 

 
 ی شخصیتی هایژگ یو آوری بر اساس مدل نهایی تاب (2شکل  

 

 بحث 
شهر تهران    ی نظام   افراد   ی آورتاب  مدلتدوین    ، پژوهش  این   از  هدف

  بود.  شدهادراک   استرس  ی گر یانج یم   با  یتیشخص  صفات  اساس  بر 
 رابطه   شامل  که  اولیه  فرضی  مدل  برازش  نیکویی  شاخص  اساس  بر 

رابطه تاب  با  شخصیتی  یهایژگی و  مستقیم  همچنین  و  آوری 
 طریق  از  آوری شخصیتی و تاب  یهایژگیو   متغیرهای  مستقیم غیر 

  شدهی مشاهدههاداده  با  مطلوبی  برازش  بود،  شده  ادراک  استرس
داد که    وری آتاب  به  شخصیت  صفات  مسیر  بررسی  داشت. نشان 

  این  کهداشت   مستقیم ساختاری  اثر  آوری صفات شخصیتی بر تاب
است.    صفت  نظریه  با  هماهنگ  و  نظری   روابط  بر   مبتنی  موضوع 

 رابطه   بررسی  در  سعادت  حاضر،  پژوهش   با  همسو   همچنین
  بین   منفی   معنادار  ارتباط   آوری تاب  با  شخصیتی  های ویژگی

  ،گرایی برون  بین  مثبت  معنادار  ارتباط   و  آوری تاب  با  نژندیروان 
 معنادار  ارتباط   عدم   و آوری  تاب  با  پذیری ولیتئمس  و  پذیری انعطاف

دلپذیر     همچنین  است.   نموده   گزارش  ار  آوری تاب  با  بودن بین 
 هایویژگی  بین  رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در  همکاران  و  زادهمحرم

  جوانان  و   ورزش   وزارت   در  شغلی  فرسودگی   و  کارکنان  شخصیتی



 و همکاران   سعادت اظهر     10

 1400 زمستان، 1، شماره 11 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی  فصل 

است  داد  نشان  نتایج  ند.اه پرداخت   باالتر   سطوح  با  افراد  کهه 
  پذیری،توافق  گرایی، برون  تر پایین  سطوح   و  رنجورخویی روان 

  فرسودگی   معرض  در  بیشتر   تجارب  به  گشودگی  و  شناسیوظیفه
   [.2] گیرندمی قرار شغلی

 نشان   شدهادراک  استرس  به  شخصیت  صفات  مسیر   بررسی 
شده اثر ساختاری مستقیم  ادراک  استرس  بر   شخصیت  صفات  که  داد

  بر  مبنی  سرابیان  و   میرحقی  پژوهش  نتایج   با  یافته  اینداشت.  
ادراکمعناد  ارتباط  استرس  و    همسو  شدهار بین صفات شخصیت 

  صفات  برخی   بین  که  کنندمی  اشاره  پژوهشگران  این است.  
  معنادار مثبت ارتباط  شده( با استرس ادراک نژندی)روان  شخصیتی

ن، دلپذیر  بود  باوجدان  برونگرایی، )  شخصیتی  صفات   برخی   بین   و
  معنادار  منفی  ارتباط   شدهبودن، گشودگی به تجربه( با استرس ادراک 

  بررسی  در  احمدی  پژوهش  به  توانمی  یافته  این  با  همسو  دارد.  وجود
  هایویژگی  اساس   بر   شغلی  فرسودگی   و   استرس  بینیپیش

 پرستاران   تمامی   ،آماری   جامعه  کرد.  اشاره  پرستاران  شخصیتی
.  است  1393سال    در  تهران  شهر   هایبیمارستان  در  کار  به  مشغول

نظر مورد    انتخاب   تصادفی   روش   به  که  است  پرستار  300،  نمونه 
  شخصیتی  هایویژگی  که  دهد می  نشان  هایافته  ند.اهشد

و  ب  پذیری،توافق  رنجوری،روان  برونگرایی  بودن،  اوجدان 
  در   شغلی   فرسودگی   و   شغلی   استرس  کنندهبینیپیش  پذیری انعطاف

 در  همکاران  و  میرحسنی  پژوهش  در  همچنین.  است  پرستاران
استرس ص  یاواسطه  نقش  خصوص رابطه  در  شخصیتی  فات 

  یهاافتهی  جسمانی،   عالئم   و  افسردگی   و   اضطراب  و   شدهادراک 
  و  برونگرایی   زگرایی،ونور  صفات  بین  ارتباط   از  حاکی  پژوهش

  یافته  این   تبیین  در   .است  شدهادراک  استرس   با  شناسیوظیفه
ضر و اثر  حا اکتشافی مدل به توجه با که کرد بحث گونهاین توانیم 

ادراک  استرس  بر  را   توانیم   شدهساختاری  صفات  این 
 . [13نمود ] تلقی شدهکننده استرس ادراکبینی پیش

آوری نشان داد که  شده به تابادراک  استرس   مسیر   بررسی 
  این  . داشت  مستقیم   ساختاری   اثر   آوری شده بر تاباسترس ادراک

  همچنین.  است  همسو  سلیمی  و  حسینی  پژوهش  نتایج  با  یافته
  استرس   و  وری آکاران در بررسی همبستگی بین تابهم  و  پورافضل

 ارتباط   ییهاافتهی  .اندکرده  گزارش  معنادار  منفی  بطهار  شدهادراک 
 در  مثال  برای  .اندکرده  دیی تأ  را  استرس  و  آوری تاب  بین

 که  افرادی ه است که  شد  داده   نشان   همکاران  و  Fribourgآزمایش
  و  استرس، تحقیق طی در،  بودنددریافت کرده  آوری تاب در باال  نمره
]کرده  گزارش  کمتری   درد در13اند    توانیم   یافته  این  تبیین  [. 
  ضریب  بودن  منفی  و  بودن  معنادار  به  توجه  با  که  کرد  بیان  گونهاین

 پایین   باال،  آوری تاب  دارای  افراد   در  شدهادراک  استرس  مستقیم،
استرسبا  آوری تاب  که  افرادی  .است با  در مقابله  دارند    از   هاالیی 
مسئلههاروش میامقابلهی  هامهارت   و  مداری  بهره    و   گیرندی 

موقعیت    کنندیم  تلقی  فرصت   یک   عنوان  به  را  استرس یک  نه 
  و کنندیم  استقبال آن از، چالش از اجتناب جای به لذا کنندهتهدید 
استرسهاتیموقع  و  دارند  استرس  از  مثبت  ادراک  تنها  نه  زای 
  فراخوانی  را  هاآن  یهاییتوانا  بلکه،  کندینم   رامختل  آنان   کارایی

 .کندیم 
  و   هیجانی  مثبت  پیامدهای  تجربه  آور، تاب  افراد  یهایژگیو 

  پیامدهای  برابر   در   مقاومت  و  اجتماعی  کارکرد  و  نفس  عزت   شناختی،
آنجای[24]  است   زندگی  یدادهایرو   منفی از  پس   با   سیپل  که  ی . 

بارها ممکن    طول  در  و است    روهروب  متعددی  یهااسترس خدمت 
  گردد یم   پیشنهاد  نتیجه  در،  باشد  روهروب  دیگران  یااست با مرگ خود  

  گیری آوری باال بهرهکارکنان از افراد دارای تاب  یابیجا   و  گزینش  در  تا
  و  وری ردی و سازمانی کمتری متحمل و بهرهف   یهابیآس  تاشود  

  و   انسانی  نیروی  رفت  هدر  از   و  یابد  افزایش  سازمانی  پویایی
  انجام  و  بودن  جنسیتی تک  گردد.   پیشگیری   مالی   یهاهیسرما

 بود.  پژوهش این هایدیتمحدو   جمله، ازخاص گروه  در پژوهش
 

 گیری نتیجه 
  قادرشده،  تبیین  مدل  اساس  بر   شخصیتی  های ویژگی  هایلفهؤم 

قیم و از طریق متغیر  مست  طوربه   را  آوری تاب  متغیر   تغییرات  است
ادراک    طبق.  نماید  بینیپیش  غیرمستقیم  طور  به  شده،استرس 

صفت شخصیتی مدل    30ت از بین  صف  14  پژوهش  این  یهاافتهی
 .دهندیم  شکل را ورانهآتاب

 
  پژوهشاین    نتایج  انتظامی:  طب   در   کاربردی   و   بالینی   نکات

کارکنان با هدف ارتقاء سالمت    جانمایی   و   جذب   در  را  ما  تواند یم 
افراد    نماید.  یاری   سازمانی   و  فردی  وری بهره به  نیاز  به  توجه  با 
  مدل  این  از  توانیم   نظامی،   شغل  مانند  پراسترس  مشاغل  در  آورتاب

  مسائل  و  مشکالت  از  تا  کرد  گیری بهره   کارکنان  جایابی  و  جذب  در
 و  مشکالت  و  روانی  اختالالت  به  ابتال  مانند  کارکنان  به  مبتال

 هدر   و   کاری   وری مانند بهره  سازمانی  یهاچالش  و   شغلی   یهابیآس
 کرد.  پیشگیری  انسانی سرمایه رفت

سال   بهار  مصوب له برگرفته از رساله دکتری  مقا  این  قدردانی:  و  تشکر 
کت کنندگان شر تمامی    از  .است  قم   واحد   اسالمی  آزاد   دانشگاه   1397

ام این پژوهش یاری نمودند،  انج  در  را  ما   کهپژوهش حاضر و کسانی  
 م.ی ارسپاسگز
  که  نمایندمی  تصریح   مقاله  نویسندگان  وسیله  بدین  منافع:   تعارض 

 .ندارد  وجود حاضر  مطالعه قبال در منافعی تعارض هیچگونه
  بازنگری  و مقاله اولیه نگارش در نویسندگان همه  :نویسندگان  سهم 

  دقت   مسئولیت   حاضر،   مقاله   نهایی   د ییتأ   با  همه   و   بودند  سهیم   آن
 پذیرند. می را آن در  مندرج مطالب  صحت و

 . نداشت مالی   حمایت  گونههیچ حاضر  پژوهش :ی مال  منابع 
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