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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.
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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 multistage 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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مقاله اصیل

مدل تابآور ی بر اساس صفات شخصیتی با میانجیگر ی استرس ادراکشده
در افراد نظامی
حمیدرضا سعادت اظهر ،PhD 1ناصر صبحی قراملکی ،PhD *2مجید ضرغام حاجبی

PhD 1

 1گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران.
 2گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
چکیده
اهداف :تابآوری نشاندهنده مشخصهای در فرد است که سبب میشود علیرغم وجود مشکالت و محدودیتها
به شکوفایی برسد و نه تنها در برابر موانع سرخم نکند؛ بلکه به خوبی از پس آنها برآید .هدف این مطالعه تبیین
مدل تابآوری بر اساس صفات شخصیتی با واسطهگری استرس ادراکشده بود.

یافتهها :از میان پرسشنامههای توزیعشده  324پرسشنامه قابل ارزیابی و نمرهگذاری بود .مقیاس تابآوری
نمونهها  57/1±15/7بهدست آمد .نتایج نشان داد که صفات شخصیتی بر تابآوری اثر ساختاری مستقیم و از
طریق استرس ادراکشده ،اثر ساختاری غیرمستقیم داشت .برخی از صفات شخصیتی تبیینکننده تابآوری
بودند و استرس ادراکشده نقش واسطهای در تبیین تابآوری بر اساس ویژگیهای شخصیتی داشت .از بین
 30صفت شخصیتی در این پژوهش 14 ،صفت تبیینکننده مدل تابآوری بر اساس صفات شخصیتی بود.
نتیجهگیری :مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی بر اساس مدل تبیینشده ،قادر است تغییرات متغیر تابآوری را
بهطور مستقیم و از طریق متغیر استرس ادراکشده ،به طور غیرمستقیم پیشبینی نماید.
کلیدواژهها :تابآوری ،استرس ادراکشده ،رواننژندی ،برونگرایی
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مواد و روشها :این پژوهش از نوع همبستگی در قالب الگوسازی معادالت ساختاری است .جامعه آماری مورد
مطالعه ،تمامی کارکنان یک مجموعه نظامی بود که در سال  1398در شهر تهران در حال خدمت بودند .نمونهها
به روش خوشهای تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزارهای بهکار برده شده برای سنجش متغیرهای
پژوهش عبارت بودند از :مقیاس تابآوری  Connorو  ،Davidsonپرسشنامه 240سئوالی نئو و پرسشنامه
استرس ادراک شده .با کسب مجوزهای الزم از مرکز نظامی مورد مطالعه و مبادی امنیتی ،اقدامات اولیه برای
نمونهگیری انجام شد .از میان این واحد نظامی یک گروه به صورت یک خوشه انتخاب و تعداد  367نفر از آنان
مورد آزمون قرار گرفتند .دادهها به روش تحلیل مسیر و مدلیابی معادالت ساختاری به کمک نرمافزار LISREL
 8.5مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

مدل تابآوری بر اساس صفات شخصیتی با میانجیگری استرس ادراکشده در افراد نظامی

مقدمه

شکل  )1مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر نظریه صفت

مواد و روشها
این پژوهش از نوع همبستگی در قالب الگوسازی معادله ساختاری
است .جامعه آماری مورد مطالعه ،تمامی کارکنان یک مجموعه
نظامی بود که در سال  1398در شهر تهران در حال خدمت بودند.
حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان  367نفر بود که
به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شده بودند .با توجه
به ساختار سازمان نظامی ،یکی از ساختارهای کوچکتر نظامی از
این واحد در سطح شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شد .جهت
گرداوری دادهها از پرسشنامههای تابآوری Connor
و ،Davidsonصفات شخصیتی نئو و استرس ادراکشده استفاده
شد.
مقیاس تابآوری  Connorو  :Davidsonاین
مقیاس یک ابزار 25گویهای است که تاب آوری را در اندازههای پنج
درجه ای لیکرت از صفر (همیشه نادرست) تا چهار (همیشه درست)
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وظیفهشناسی ،قویترین عوامل پیشبینیکننده شادی،
رضایتمندی از زندگی و بهزیستی ذهنی هستند و این عوامل باعث
به وجود آمدن شخصیت سازگار با بهزیستی ذهنی باال در موقعیت
کاری و اجتماعی و موقعیتهای مختلف محیطی خواهند بود [.]11
در بررسی سعادت با عنوان رابطه ویژگیهای شخصیتی با تابآوری،
نتایج یافتهها حاکی از ارتباط معنادار منفی بین رواننژندی با
تابآوری و ارتباط معنادار مثبت بین برونگرایی ،انعطافپذیری و
مسئولیتپذیری با تابآوری است و بین دلپذیربودن با تابآوری،
رابطه معناداری بهدست نیامده است [.]2
در سالهای اخیر ،مطالعه درباره موضوع تابآوری
گسترش یافته است و نیاز به پژوهشهای بیشتر در این رابطه
محسوس است .شاید تمایل به پژوهشهای تابآوری به این دلیل
باشد که عوامل محافظتکننده ،نقش پراهمیتی را در زندگی فرد ایفا
میکنند .در بین اقشار جامعه ،افراد نظامی همواره با عوامل
تنشزای بیشتری روبهرو هستند .تابآوری در این افراد بدون شک
نمادی از توانمندیها ،ظرفیتها ،امید و قدرت است و از آنجایی که
عوامل شخصیتی میتواند پیشبینیکننده میزان تابآوری افراد
باشد ،این پژوهش قصد دارد تا از بین صفات 30گانه ،مدلی
تابآورانه ارائه نماید که دربرگیرنده صفات شخصیتی افراد تابآور
باشد .قوانین و مقررات سخت حاکم بر واحدهای نظامی موجب
میشود که نظامیان استرسهای بیشتری را نسبت به سایر مشاغل
تجربه نمایند .لذا میتوان از این مدل تابآورانه در جذب و به
کارگیری و جانمایی افراد توانمند و متناسب با ویژگیهای
شخصیتی آنان با هدف ارتقاء سالمت روانی و افزایش بهرهوری
شغلی استفاده کرد .هدف از این پژوهش ،تدوین مدل تابآوری بر
اساس صفات شخصیتی با میانجیگری استرس ادراکشده در افراد
نظامی شهر تهران بود (شکل .)1
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انسانها در برابر شرایط نامساعد ،خطرها و نامالیمات معمو اال
احساس بیپناهی میکنند و در بسیاری مواقع نیز سعی میکنند که
در برابر خطرها و موقعیتهای ناگوار صبر نمایند و نتایج
غیرمنتظرهای بهدست میآورند .توانایی اجرای این جادوی رايج،
اغلب در حوزه علوم اجتماعی به عنوان انعطافپذیری یا تابآوری
نامیده میشود [. Block .]1تاب آور ی را توانایی سازگاری سطح
کنترل بر حسب شرایط محیطی تعریف میکند [Connor .]2
تابآوری را به عنوان روشی برای اندازهگیری توانایی فرد در مقابله
با عوامل استرسزا و عواملی که سالمت روان فرد را تهدید میکند،
تعریف کرده است [ .]3تابآوری عامل اصلی است که به افراد در
مواجهه و سازگاری با شرایط سخت و استرسزای زندگی کمک
میکند و آنها را در برابر اختالالت روانی و مشکالت زندگی محافظت
میکند .افراد تابآور سازگاری فردی باالیی با عوامل استرسزای
محیطی در زندگیشان دارند [.]5 ،4
ازجمله مسائلی که در حوزه تابآوری مطرح است ،نقش
صفات شخصیتی است .بر اساس مدل انتخاب-مقابله افتراقی
Zuckermanو  Bloggerراهبردهای مقابلهای مورد استفاده در
رویارویی با تنش ،تعیینکننده پیامدهای مثبت یا منفی هستند و
نوع راهبردهای مقابلهای انتخابشده ،به صفات شخصیتی افراد
بستگی دارد [ .]6در واقع طبق این مدل ،شخصیت از طریق تأثیر در
میزان رویارویی با تنش ،تأثیر در نوع واکنش به آن یا تأثیر در هر
دو زمینه بر فرآیندهای مرتبط با تنش تأثیر میگذارد [ .]5درنتیجه
از آنجا که صفات شخصیتی خاص افراد ،به کارگیری راهبردهای
مقابلهای متفاوت را ترغیب میکنند ،افراد به صورت متفاوت به
تنش پاسخ میدهند .روانشناسان رویکردهای گوناگونی را برای
درک پیچیدگی شخصیت انسان ارائه نمودهاند ،یکی از این رویکردها
الگوی پنچعاملی در صفات شخصیت است .این صفات عبارتاند از:
رواننژندی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،توافقپذیری،
مسئولیتپذیری .رواننژندی با پایداری عاطفی که با احساسات
منفی همچون احساس اضطراب ،عصبی بودن ،غم و تنش همراه
است ،اشاره دارد .برونگرایی بر یک تمایل یا انرژی نسبت به محیط
اجتماعی و مادی که دربرگیرنده صفاتی همچون اجتماعی بودن،
فعال ،جسور و عواطف مثبت است ،اشاره دارد .گشودگی به تجربه
در مقابل بسته فکری وسعت عمق ،جهت و دشواریهای زندگی
روانی و تجربی فرد را توصیف میکند .توافقپذیری دربرگیرنده
صفاتی همچون نوعدوستی ،اعتماد و فروتنی است و
وظیفهشناسی ،کنترل تمایالت درونی اجتماعپسند است که تکلیف
و هدفمداری رفتار را تسهیل میکند و شامل صفاتی همچون تفکر
قبل از عمل ،به تعویق انداختن لذت ،پیروی از هنجارها و ارزشها،
سازماندهی و اولویت قائل شدن برای وظیفه است [.]7
از بررسیهایی که به نقش صفات شخصیتی در تابآوری
پرداختهاند میتوان به پژوهشهایی اشاره کرد که رابطه پنج عامل
بزرگ شخصیت را با تابآوری بررسی کردهاند .این پژوهشها در
چند نتیجه با هم همسو هستند ،اول اینکه تابآوری با
روانرنجورخویی رابطه منفی معنادار دارد [ .]8عالوه بر این نتیجه،
بیشتر این مطالعات نشان دادهاند که تابآوری با برونگرایی رابطه
مثبت معناداری دارد [ Joseph .]9و  Heyseدر پژوهش خود نشان
دادهاند که از بین ویژگیهای شخصیتی ،برونگرایی و
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سعادت اظهر و همکاران

در پژوهش حاضر جامعه آماری تکجنسیتی و همگی مرد بودند .از
میان پرسشنامههای توزیعشده  324پرسشنامه قابل ارزیابی و
نمرهگذاری بود که عودت داده شده بودند 46 .درصد ( 152نفر) از
فصلنامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی

مؤلفهها
اضطراب
گرم بودن
تخیل
اعتماد
شایستگی
خصومت
معاشرتی بودن
زیبایی شناسی
رکگویی
نظم
افسردگی
ابراز وجود
عواطف
نوع دوستی
وظیفهشناسی
کمرویی
فعالبودن
کنشها
همراهی
تالش برای موفقیت
شتابزدگی
هیجانخواهی
ایدهها
تواضع
خویشتنداری
آسیبپذیری
هیجان مثبت
ارزشها
دلرحمبودن
محتاط در تصمیمگیری
مقیاس استرس ادراکی

میانگین
13/3
19/6
14/7
19/1
19/6
12/6
17/8
17/6
19/3
17/4
14/2
16/6
16/8
19/7
21/3
16/1
16/9
15/5
17/1
20/0
14/0
16/8
18/0
15/5
18/6
11/5
18/4
15/7
19/3
19/8
31/5

انحراف معیار
4/5
4/1
3/6
4/0
4/0
4/0
4/0
3/6
4/1
3/4
4/2
3/4
3/2
4/3
4/4
3/5
3/2
3/1
3/9
4/1
3/6
3/9
3/6
3/3
3/8
4/1
4/0
3/4
4/2
4/4
23/1

مقیاس تابآوری نمونهها  57/1±15/7بهدست آمد .در جدول 1
شاخصهای مربوط به آمار توصیفی برای نمونه مورد بررسی شامل
میانگین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش آورده شده است.
شاخصهای برازندگی مدل اولیه بررسی شد .برای شاخصهای
برازندگی برشهای متعددی توسط متخصصان مطرح شده است
برای مثال مقدار مساوی یا کمتر از  0/05برای ریشه واریانس خطای
تقریب ،مقدار مساوی یا باالتر از  0/96با شاخص برازندگی
مقایسهای ،مقدار مساوی یا کمتر از  0/07برای ریشه استاندارد
واریانس پسماند ،نشان دهنده برازندگی کافی مدل است [ .]25از
طرف دیگر پیشنهاد شده است که اگر شاخصهای برازندگی
مقایسهای ،نیکویی برازش و نیکویی برازش تعدیلشده بزرگتر از
 0/90و شاخصهای ریشه واریانس خطای تقریب و ریشه واریانس
پسماند کوچکتر از  0/05باشد ،برازش بسیار مطلوب و کوچکتر از
 0/1بر برازش مطلوب داللت دارد [ .]26هیچ پارامتری در مدلهای
اندازه گیری عالمت مغایر با نظریه نداشت (جدول  )2و هر سه مسیر
دوره  ،11شماره  ،1زمستان 1400
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یافتهها

جدول  )1آمار توصیفی مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی
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میسنجد .یک مطالعه مقدماتی در مورد ویژگیهای روان سنجی
این مقیاس در جمعیت عادی و بیماران نشان داد که این ابزار
همسانی درونی ،پایایی باز آزمایی ،روایی همگرا و واگرای کافی
دارد .محمدی این مقیاس را برای استفاده در ایران هنجار یابی کرده
است .وی این مقیاس را بر روی  248نفر اجرا کرد و پایایی آن با
سنجش همسانی درونی آلفای کرونباخ  ./89به دست آمد [.]2
پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو (فرم بلند
240سئوالی) :مککری و کوستا ،اولین پرسشنامه را که شامل 240
عبارت است و  5عامل عمده را ارائه میکند ،تهیه و ارائه کردهاند .در
این فرم هر عامل شش زیرمقیاس را دربر میگیرد :رواننژندی
(اضطراب ،افسردگی ،خصومت ،کمرویی ،شتابزدگی،
آسیبپذیری)؛ برونگرایی (گرمبودن ،معاشرتی بودن ،ابراز وجود،
فعال بودن ،هیجانخواهی ،هیجان مثبت)؛ گشودگی به تجربه
(تخیل ،زیباپسندی ،عواطف ،کنشها ،ایدهها ،ارزشها)؛ موافق
بودن (اعتماد ،رکگویی ،نوعدوستی ،همراهی ،تواضع ،دلرحم
بودن)؛ مسئولیتپذیری (شایستگی ،نظم ،وظیفهشناسی ،تالش
برای موفقیت ،خویشتنداری ،محتاط در تصمیمگیری) .شیوه
نمرهگذاری سئواالت به صورت لیکرت پنجگزینهای کام اال مخالفم
(صفر امتیاز) ،مخالفم (یک) ،نظری ندارم (دو) ،موافقم (سه) و
کام اال موافقم (چهار) است .در ایران نتایج پژوهش حقشناس بر
روی یک نمونه 502نفری در شیراز به این ترتیب بود :ضرایب آلفای
کرونباخ برابر  E=0/71 ،O =0/57 ،A =0/71 ،C=0/83و N=0/81
گزارش شده است [.]16
مقیاس استرس ادراکشده :این مقیاس توسط کوهن و
همکاران در سال  1983ساخته شده است و دارای  14قسمت است.
هر سئوال بر اساس یک مقیاس لیکرت 5درجه ای (هیچ تا خیلی
زیاد) پاسخ داده میشود .این گزینهها به ترتیب نمره صفر تا چهار
میگیرند .ضرایب پایایی همسانی درونی این مقیاس از طریق آلفای
کرونباخ در دامنه  0/84تا  0/86در دو گروه از دانشجویان و یک گروه
از افراد سیگاری در برنامه ترک بهدست آمده است [.]16
در مرحله اول با کسب مجوزهای الزم از مرکز نظامی مورد
اشاره و مبادی امنیتی و طرح موضوع در دفتر تحقیقات کاربردی آن
مرکز نظامی ،اقدامات اولیه و هماهنگیهای الزم برای نمونهگیری
انجام شد .از میان این واحد نظامی یک گروه به صورت یک خوشه
انتخاب و تعداد  367نفر از آنان مورد آزمون قرار گرفتند .قبل از
توزیع پرسشنامهها توضیحات الزم در خصوص این پژوهش برای
ترغیب گروه نمونه برای شرکت در آزمون داده شد و پس از تکمیل،
پرسشنامهها جمعآوری شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
مالحظات اخالقی :به منظور حفظ موازین اخالقی در
پژوهش ،اهداف تحقیق و روند کار برای شرکت کنندگان روشن
گردید.
تجزیه و تحلیل آماری :از مدلیابی معادالت ساختاری
برای تعیین برازندگی مدل و برآورد ضرایب اثر ساختاری مستقیم و
غیرمستقیم استفاده شد .دادهها نیز به کمک نرمافزار Lisrel 8.5
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

شرکتکنندگان در پژوهش دارای تحصیالت دیپلم 15/92 ،درصد (50
نفر) دارای تحصیالت فوق دیپلم 32/7 ،درصد ( 106نفر) دارای
تحصیالت لیسانس و  4/9درصد ( 16نفر) دارای تحصیالت فوق
لیسانس و باالتر بودند .همچنین  29درصد مجرد ( 94نفر) و 71
درصد متأهل بودند .درضمن  49/7درصد از شرکتکنندگان به صورت
اداری و  50/3درصد به صورت عملیاتی (شبانه روزی) خدمت
میکردند.
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دارای برازش مطلوب بود .برخی شاخصها نشاندهنده برازش
نامناسب بودند و در مدلها اندازهگیری برخی پارامترها معنادار
نبودند .در روابط ساختاری متغیرها ،شاخصهای غیرمعنادار حذف
شدند .پس از اصالح این شاخصها ،دادها با مدل جدید از برازندگی
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مناسبی برخوردار شدند (جدول  .)2درنهایت از بین  30صفت
شخصیتی در این پژوهش  14صفت تبیینکننده مدل تابآوری بر
اساس صفات شخصیتی بودند (شکل .)2

جدول  )2شاخصهای برازندگی مدل اولیه و نهایی ()n=324
مدل

*X ²

*X ²
Df

CFI

IFI

NFI

RMSEA

RMSEA CI 90%

RMR

GFI

AGFI

اولیه

6700/968

4/46

0/846

0/846

0/836

0/124

0/127؛ 0/122

2/571

0/665

0/642

نهایی

280/857

2/41

0/972

0/972

0/953

0/0661

0/0760؛ 0/0563

1/905

0/902

0/886

*مجذور کای به روش بیشنه نمایی
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هدف از این پژوهش ،تدوین مدل تابآوری افراد نظامی شهر تهران
بر اساس صفات شخصیتی با میانجیگری استرس ادراکشده بود.
بر اساس شاخص نیکویی برازش مدل فرضی اولیه که شامل رابطه
مستقیم ویژگیهای شخصیتی با تابآوری و همچنین رابطه
غیرمستقیم متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و تابآوری از طریق
استرس ادراک شده بود ،برازش مطلوبی با دادههای مشاهدهشده
داشت .بررسی مسیر صفات شخصیت به تابآوری نشان داد که

صفات شخصیتی بر تابآوری اثر ساختاری مستقیم داشت که این
موضوع مبتنی بر روابط نظری و هماهنگ با نظریه صفت است.
همچنین همسو با پژوهش حاضر ،سعادت در بررسی رابطه
ویژگیهای شخصیتی با تابآوری ارتباط معنادار منفی بین
رواننژندی با تابآوری و ارتباط معنادار مثبت بین برونگرایی،
انعطافپذیری و مسئولیتپذیری با تابآوری و عدم ارتباط معنادار
بین دلپذیر بودن با تابآوری را گزارش نموده است .همچنین
محرمزاده و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگیهای
شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در وزارت ورزش و جوانان

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-08-11
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سعادت اظهر و همکاران

پرداختهاند .نتایج نشان داده است که افراد با سطوح باالتر
روانرنجورخویی و سطوح پایینتر برونگرایی ،توافقپذیری،
وظیفهشناسی و گشودگی به تجارب بیشتر در معرض فرسودگی
شغلی قرار میگیرند [.]2
بررسی مسیر صفات شخصیت به استرس ادراکشده نشان
داد که صفات شخصیت بر استرس ادراکشده اثر ساختاری مستقیم
داشت .این یافته با نتایج پژوهش میرحقی و سرابیان مبنی بر
ارتباط معنادار بین صفات شخصیت و استرس ادراکشده همسو
است .این پژوهشگران اشاره میکنند که بین برخی صفات
شخصیتی (رواننژندی) با استرس ادراکشده ارتباط مثبت معنادار
و بین برخی صفات شخصیتی (برونگرایی ،باوجدان بودن ،دلپذیر
بودن ،گشودگی به تجربه) با استرس ادراکشده ارتباط منفی معنادار
وجود دارد .همسو با این یافته میتوان به پژوهش احمدی در بررسی
پیشبینی استرس و فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهای
شخصیتی پرستاران اشاره کرد .جامعه آماری ،تمامی پرستاران
مشغول به کار در بیمارستانهای شهر تهران در سال  1393است.
نمونه مورد نظر 300 ،پرستار است که به روش تصادفی انتخاب
شدهاند .یافتهها نشان میدهد که ویژگیهای شخصیتی
روانرنجوری ،توافقپذیری ،باوجدان بودن ،برونگرایی و
انعطافپذیری پیشبینیکننده استرس شغلی و فرسودگی شغلی در
پرستاران است .همچنین در پژوهش میرحسنی و همکاران در
خصوص نقش واسطهای صفات شخصیتی در رابطه استرس
ادراکشده و اضطراب و افسردگی و عالئم جسمانی ،یافتههای
پژوهش حاکی از ارتباط بین صفات نوروزگرایی ،برونگرایی و
وظیفهشناسی با استرس ادراکشده است .در تبیین این یافته
میتوان اینگونه بحث کرد که با توجه به مدل اکتشافی حاضر و اثر
ساختاری بر استرس ادراکشده میتوان این صفات را
پیشبینیکننده استرس ادراکشده تلقی نمود [.]13
بررسی مسیر استرس ادراکشده به تابآوری نشان داد که
استرس ادراکشده بر تابآوری اثر ساختاری مستقیم داشت .این
یافته با نتایج پژوهش حسینی و سلیمی همسو است .همچنین
پورافضل و همکاران در بررسی همبستگی بین تابآوری و استرس
ادراکشده رابطه منفی معنادار گزارش کردهاند .یافتههایی ارتباط
بین تابآوری و استرس را تأیید کردهاند .برای مثال در
آزمایش  Fribourgو همکاران نشان داده شده است که افرادی که
نمره باال در تابآوری دریافت کرده بودند ،در طی تحقیق ،استرس و
درد کمتری گزارش کردهاند [ .]13در تبیین این یافته میتوان
اینگونه بیان کرد که با توجه به معنادار بودن و منفی بودن ضریب
مستقیم ،استرس ادراکشده در افراد دارای تابآوری باال ،پایین
است .افرادی که تابآوری با الیی دارند در مقابله با استرسها از
روشهای مسئلهمدار و مهارتهای مقابلهای بهره میگیرند و

نکات بالینی و کاربردی در طب انتظامی :نتایج این پژوهش
میتواند ما را در جذب و جانمایی کارکنان با هدف ارتقاء سالمت
بهرهوری فردی و سازمانی یاری نماید .با توجه به نیاز به افراد
تابآور در مشاغل پراسترس مانند شغل نظامی ،میتوان از این مدل
در جذب و جایابی کارکنان بهرهگیری کرد تا از مشکالت و مسائل
مبتال به کارکنان مانند ابتال به اختالالت روانی و مشکالت و
آسیبهای شغلی و چالشهای سازمانی مانند بهرهوری کاری و هدر
رفت سرمایه انسانی پیشگیری کرد.
تشکر و قدردانی :این مقا له برگرفته از رساله دکتری مصوب بهار سال
 1397دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم است .از تمامی شرکت کنندگان
پژوهش حاضر و کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند،
سپاسگزاریم.
تعارض منافع :بدین وسیله نویسندگان مقاله تصریح مینمایند که
هیچگونه تعارض منافعی در قبال مطالعه حاضر وجود ندارد.
سهم نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله و بازنگری
آن سهیم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر ،مسئولیت دقت
و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند.
منابع مالی :پژوهش حاضر هیچگونه حمایت مالی نداشت.
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