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ABSTRACT 

 

AIMS: Soldiering is a stressful period in which there is a possibility of mental disorder. So, the aim 

of this study was to determine the mediating role of family communication patterns in the 

relationship between emotional maturity and self-compassion with vulnerability to stress in 

soldiers. 

MATERIALS & METHODS: This research is a descriptive correlational study. Participants 

statistical of the present study include 250 soldiers of military in Maraghe, Iran at 2020 that have 

been selected by simple random sampling. Following the issuance of the necessary permits and 

the consent of the authorities, the objectives of the investigation were presented to all 

participants and the questionnaires were distributed by the staff. Miller and Smith vulnerability 

to stress questionnaire (with a Cronbach's alpha of 0.89 and a convergent validity of 0.7), 

Bhargava and Singh emotional maturity scale (with a Cronbach's alpha of 0.79 and a convergent 

validity of 0.88), Neff self-compassion scale (with a Cronbach's alpha of 0.8 and a convergent 

validity of 0.91) and Fitzpatric family communication patterns questionnaire (with a Cronbach's 

alpha of 0.69 and a convergent validity of 0.86) were used for data collection. The data were 

analyzed by Pearson correlation coefficient and path analysis tests using SPSS and Amos version 

24. 

FINDINGS: The results indicated that emotional maturity and self-compassion in interaction with 
the role of family communication patterns are involved in explaining the models of vulnerability 
to stress in soldiers, in which the variance of vulnerability to stress in soldiers through variables 
of the model is explained by 28% in total. The direct effect of self-compassion (-0.15), emotional 
immaturity (0.5) and conversation orientation (-0.16) were significant in estimating vulnerability 
to stress (P<0.05). The indirect effects of self-compassion (t-value = 2.84) and emotional 
immaturity (t-value = 2.93) through conversation orientation on vulnerability to stress were 
significant (P<0.05). But, the indirect effects of self-compassion and emotional immaturity 
through conformity orientation on vulnerability to stress was not significant (P>0.05). 

CONCLUSION: Considering the direct and indirect effects of the exogenous and mediating 
variables on endogenous, it can be concluded that vulnerability to stress can be reduced by 
enhancing emotional maturity, self-compassion and conversation orientation. 
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 مقاله اصیل دسترسی آزاد

 یجانیه یافتگی نمو نیب ارتباط در خانواده یارتباط یالگوها یاواسطه نقش
 استرس به نسبت سربازان یریپذبیآس با یخوددلسوز و

 PhD 3یمحمد رضا، PhD 2یاسمعل احمد، PhD 1یغفار مظفر

  رانیا تهران، نور، امیپ دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده ،یشناسروان گروه 1
 رانیا مراغه، مراغه، دانشگاه ،یانسان علوم دانشکده ،یشناسروان گروه 2
 رانیا تهران، ،یانتظام یروین درمان، و امداد بهداشت، معاونت س،یپل در یرفتار و یشناخت علوم قاتیتحق مرکز 3

 

 چکیده

 

تعیین حاضر با هدف  د. مطالعهدر آن وجود دار بروز اختالالت روانیاست که احتمال  یپر استرسره دو یسربازاهداف: 
پذیری سربازان ی با آسیبدلسوز-خود ی وجانیه یافتگینمودر ارتباط بین  خانواده یارتباط یالگوهاگری نقش میانجی

 .گرفتنسبت به استرس صورت 

سربازان پادگان نفر از  250شامل این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری این تحقیق ها: و روش مواد
 رهایمتغ یرگی اندازه یبرای تصادفی ساده گزینش شدند. ریگبه روش نمونه کهبودند  1399تش شهرستان مراغه در سال ار

 اسیمق، 69/0و  86/0 همگرایی ییکرونباخ و روا یآلفا بیضر با  Fitzpatricخانواده یارتباط یالگوها اسیاز مق
 Millerپذیری نسبت به استرس آسیب اسیمق ،8/0و  91/0با ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرایی  Neff یخوددلسوز

با  Bhargavaو  Singh یجانیه یافتگینمو اسیو مق 7/0و  89/0 ییهمگرا ییکرونباخ و روا یآلفا بیضربا  Smithو 
مجوزهای الزم و موافقت مسئولین، اهداف  اخذس از . پاستفاده شد 79/0و  88/0 ییهمگرا ییکرونباخ و روا یآلفا بیضر

ضریب  با استفاده از آزمون هاداده .ها توسط پرسنل توزیع شدندنامهکنندگان ارائه شد و پرسشپژوهش برای تمامی شرکت
 .تجزیه و تحلیل شدند  Amos 24و  SPSS 24افزار آماریو تحلیل مسیر، از طریق نرم رسونیپ یهمبستگ

 یالگوها یگریانجیدر تعامل با نقش م یجانیه یافتگیو نمو یدلسوز-خود ریبود که متغ نیاز ا یحاک جینتا: هاافتهی
درصد از واریانس  28که در مجموع  اشتندنقش د به استرس سربازان نسبت پذیریمدل آسیب نییخانواده در تب یارتباط
(، عدم نمویافتگی -15/0) یخوددلسوزر مستقیم پذیری نسبت به استرس از طریق متغیرهای مدل تبیین شدند. اثآسیب

دست آمد پذیری نسبت به استرس معنادار به( در تبیین مدل آسیب-16/0(، الگوی ارتباطی گفت و شنود )5/0هیجانی )
(05/0>p( اثر غیرمستقیم عدم نمویافتگی هیجانی .)93/2=t-valueو خود )-( 84/2دلسوزی=t-valueبا میانجی ) گری

(. اما اثر غیرمستقیم متغیرهای عدم نمویافتگی هیجانی p<05/0شد )ی ارتباطی گفت و شنود معنادار مشاهده نقش الگو
 (.p>05/0) امدیندست دار بهگری الگوی ارتباطی همنوایی معنادلسوزی با میانجی-و خود

 رسدیمبین و میانجی بر میزان متغیر درونزا، به نظر با توجه به اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیش: یریگجهینت
آسیب پذیری سربازان را نسبت به  توانیمدلسوزی، نمویافتگی هیجانی و الگوهای ارتباطی گفت و شنود -با تقویت خود

 استرس کاهش داد.
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 مقدمه
در دوران  ابتال به اختالالت روانی و رفتارهای تکانشیاحتمال 

استرس [. 1] باال در این دوران، بیشتر است استرسبه دلیل  یسرباز
عاطفی و  نامطلوب یهانشانهیا فشار روانی، برای توصیف عالیم و 

که در شرایط فشار بیش از حد قرار  رودیمجسمانی کسانی به کار 
اختالالت  یبرامحیطی  اژنتیکی ی زمینه کی یریپذبیآس[. 2دارند ]

و  ی، عاطفی، شناختیستیزروانی و استرس است که از چهار مؤلفۀ 
 ی کهعوامل ییو شناسا یبررس[. 3شده است ] لیتشک یاجتماع

در ، دهدیمی سربازان را نسبت به استرس افزایش ریپذبیآس
 شیوهاتخاذ  استرس سربازان، همچنین در صیتشخ ی وریشگیپ

شناختی . از عوامل روانکندیمکمک شایانی به درمانگران ، یدرمان
 از توانپذیری سربازان نسبت به استرس، میمؤثر بر آسیب

 بلوغ عالیماز  یجانیه نمویافتگینمویافتگی هیجانی نام برد؛ 
 یعنی یجسمان نمویافتگیاز  بعددو تا چهار سال سربازان هست که 

[. تحمل 4] شودیم حاصل ی در سربازانسالگ18 یال 14در حدود 
استرس و کنترل و تنظیم هیجان، از مشخصات بارز سربازان مجهز 

را  سربازان ی،جانیه یافتگینمو[. 5است ]به نمویافتگی هیجانی 
[ و 6] ندیایخود کنار ب یها و کمبودهاکه با شکست سازدیتوانمند م

نتایج  [.7شود ]فردی سربازان میباعث تقویت و گسترش روابط بین
نشان داده است که بین نمویافتگی  Mathew و Joyمطالعه 

[. میزان 8دارد ]هیجانی و بهزیستی عمومی نوجوانان رابطه وجود 
به نمویافتگی کمتر از سایر اشخاص مشاهده  استرس در افراد مجهز

 [.9شده است ]
پذیری در مدل آسیب تواندیمشناختی دیگری که متغیر روان

دلسوزی است. -نسبت به استرس سربازان نقش داشته باشد، خود
به خویش، از سه ویژگی تشکیل یافته که عبارت  یدلسوزدر سربازان 

شتراک و ا ،یقضاوت-خودبل مقادر  است از: مهربانی سرباز با خود
و و دوری از سایر سربازان انزوا مقابل در  سرباز با دیگران ارتباط
ی. ویژگی اول دلسوزی به افراط یهمانندسازمقابل  در یآگاهذهن

 گیریی و شکست، جهتناکامهنگام  که سازدیقادر م خود، سرباز را
 دیدگاهاز اتخاذ  وباشد  خود داشته رایب یهمراه با مهربان مناسب و

 ویژگی دوم، سرباز درپرهیز کند. خود،  نسبت به یبر داور ینتمب
ی همراه با هاتیموقعدیگر سربازان هم همانند او که  شودیآگاه م

یا تجربه خواهند کرد.  کنندیرا تجربه مسربازی  دوره مشقت و رنج
که سرباز نسبت  شودیمدلسوزی باعث -خود سومدر نهایت، بخش 

مثبت  صورتو آنها را به  آگاه شود خود جاناتیو هعواطف به 
[. میزان استرس و افسردی 10کند ]را رد که آنها  نیا بدونارزیابی کند، 

[. 11است ] هاگروهتر از سایر دلسوزی پایین-در افراد مجهز به خود
دلسوزی -نتایج یک مطالعه فراتحلیل نشان داده است که نقش خود

پذیری افراد نسبت به استرس و سایر اختالالت بینی آسیبدر پیش
پذیری افراد را در برابر دلسوزی، آسیب-خود [.12روانی معنادار است ]

استرس و اختالالت روانی کاهش داده و احتمال ابتال به استرس و 
[. همچنین هیجانات مثبت را 13]آورد اختالالت روانی را پایین می

سربازی را  دوره ث منفی و استرسافزایش داده و ارتباط بین حواد
سازی دلسوزی اختالالت درونی-[. خود14دهد ]کاهش می

 [.15] دهدیم)استرس، اضطراب و افسردگی( نوجوانان را کاهش 
 یگریدشناختی روان عوامل ،الگوهای ارتباطی خانواده

 نقش نسبت به استرس سربازانپذیری در آسیب تواندیکه م هستند
 Fitzpatrickتوسط  خانواده یارتباط یمدل الگوها. دنداشته باش

 با فرزندان نیارتباط والد شده است که نحوه مطرح Ritchieو 

است که  عددو ب   یدارا[. این الگو 16] دهدیمرا نشان  )سربازان(
و  همنوایی یریگگفت و شنود و جهت یریگجهت عبارت هستند از

از افکار و احساسات  چقدر خانواده یاعضادهنده این است که نشان
. در گذارندیم انیدر م گریکدیو آنها را با  ندیگویخود سخن م

خانواده درباره موضوعات  فرادگفت و شنود، همه ا گیریجهت
کنند و با همدیگر در تعامل هستند، میبحث و تبادل نظر مختلف 
 ی و هماهنگیوستگیبر پ والدین همنوایی گیریدر جهتکه  در حالی

[. استفاده پایین از الگوی گفت و 17] دندار تأکیدخانواده  عضایا
آور )نظیر دوره سربازی( شنود در خانواده و داشتن زندگی استرس

دهد پذیری فرد را به اختالل استرس پس از سانحه افزایش میآسیب
گیری گفت و شنود در خانواده، به استرس [. داشتن الگوی جهت18]
[. 19گردد ]می منجر ودکارآمدی باال در سربازانی پایین و خافسرگو 

 سربازان الگوی ارتباطی ناسالم، با استرس و ناسازگاری اجتماعی
دهد که بین استرس و [. نتایج نشان می20ارتباط غیرمستقیم دارد ]

سالمت روانی با الگوهای ارتباطی خانواده رابطه معنادار وجود دارد 
بینی استرس و شنود در پیش که نقش الگوهای ارتباطی گفت و

 همنواییسالمت روانی معنادار است، اما نقش الگوهای ارتباطی 
 [.21معنادار نیست ]

کارکرد خانواده و نحوه ارتباط درون  ریبر تأثپژوهشگران 
نمویافتگی شناختی به ویژه ی روانهایژگیوسایر خانواده بر 

پذیری شناختی نسبت به استرس و آسیب دلسوزی-خود ی،جانیه
 خانواده صمیمانه ارتباط رند و اعتقاد دارند که حمایت وداتأکید 
. نمویافتگی هیجانی شودیمفرد  در آوریرشد هیجانی و تابباعث 
 گرددیمپذیری فرد منجر آوری هم به تعدیل سازگاری و آسیبو تاب

مفهوم آن در  ت کهکریم اسقرآن  یدیکل میاز مفاه تیامن [.22]
 "،مانیا"، "أمن" ریدر قالب واژگان متفاوت، نظکتاب آسمانی 

و  "نانیاطم"، "سالم" یمحور میدر کنار مفاه غیره و "مانیاست"
رفته است، که همگی نشان از اهمیت امنیت به کار  "عدم خوف"

در این راستا، نقش [؛ 23است ]برای اجتماع، جامعه و کشور 
ی انسانی خصوصًا سربازان در امنیت اجتماعی و ملی هایروین

سربازان ممکن است  یکه بعض ییاز آنجا [.24انکارناپذیر است ]
داشته  نسبت به استرس یجسمانیا  یشناختروان یریپذبیآس

و  یبررس ،کند اختالالت روانی و جسمانیباشند و آنها را مستعد 
در  استرس، نسبت به یریپذبیآسمؤثر بر عوامل  ییشناسا

را در طب  یاتازه رویکرد، یو اتخاذ روش درمان صی، تشخیریشگیپ
حاضر، با هدف تعیین پژوهش  لذا .کندیمانتظامی و نظامی ایجاد 

نمویافتگی در تعدیل همبستگی  خانواده یارتباط یالگوهانقش 
پذیری سربازان نسبت به استرس با آسیب دلسوزی-خودی و جانیه

 انجام گرفت.
 

 هاروشمواد و 
است که به صورت مقطعی  توصیفی از نوع همبستگیاین مطالعه 
سربازان پادگان ارتش  را تمامی جامعه آماری مطالعهانجام شد. 
تشکیل داده بودند. نمونه آماری به  1399مراغه در سال شهرستان 

𝑁روش تصادفی ساده و از طریق فرمول  = (
𝑍𝛼−𝑍𝛽

𝐶(𝑟)
)
2

+ به  3

نفر انتخاب شدند. الزم به ذکر است که ابتدا یک مطالعه  250تعداد 
میزان  05/0نفری انجام شد که با در نظر گرفتن خطای 50مقدماتی 

 176/0بین با متغیر مالک، حداقل همبستگی متغیرهای پیش
همکاری با  لیتماورود به پژوهش، داشتن  مالکدست آمد. به
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 و همکاران غفاری     292

 1400 پاییز، 4، شماره 10 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

خدمت و داشتن توانایی خواندن و  ماه سابقه 5 محققان، حداقل
مالک خروج مطالعه عدم ادامه همکاری آزمودنی  تنها نوشتن بود و

 با پژوهشگران بود. 
خانواده  یارتباط یالگوها اسیاز مقها داده یآوربرای جمع

Fitzpatricدلسوزی -خود اسی، مقNeffیریپذبیآس اسی، مق 
 یجانیه یافتگینمو اسیو مق Smithو  Millerنسبت به استرس 

Singh و Bhargava .استفاده شد 
 17 اسیمق نیا :پذیری نسبت به استرسآسیب اسیمق

 و ساخته شده است Smithو  Millerسئوال دارد، که توسط 
اساس  برو  ردیگیمافراد را نسبت به استرس اندازه  پذیریآسیب

اوقات،  یگاه شه،یهم شه،یهم باً ی)تقر یادرجهپنجلیکرت  فیط
 ، بیانگرباال . امتیازشودیمامتیازگذاری ( گاهچیو ه گاهچیه باً یتقر

 یهمسان بیضر .بیشتر فرد نسبت استرس استپذیری آسیب
[. 25] ه استآمددست به 87/0 کرونباخی روش آلفا ابزار به یدرون

روایی همگرایی  و در مطالعه حاضر، ضریب آلفای کرونباخ
 دست آمد.به 7/0و  89/0نامه به ترتیب پرسش

نامه با هدف پرسش نیا :خانواده یارتباط یالگوها اسیمق
 یریگخانواده )جهت یارتباطات یالگوها نیب ارزیابی همبستگی

 ی( و اضطراب و افسردگهمنوایی یریگگفت و شنود و جهت
ای گزینهپنج سئوال 26نامه پرسش نی. اطراحی شده استفرزندان 
 موافقم و امتیاز صفر معادل کامالً  معادل کامالً  4امتیاز  دارد که

گفت  یریگعد جهتمربوط به ب   سئوال بخش اول15مخالفم است. 
. است همنوایی یریگمربوط به جهت سئوال بخش دوم 11و شنود و 

 در هرباال امتیاز که  دیآیدست مهب امتیاز 2در اجرای این آزمون 
 نشانگر الگوی ارتباطی فرد در خانواده خویش است. مقدار اسیمق
 یکه حاک آمده است دستهب 852/0برابر با  نآلکی–ریما-رزیک بیضر

 است هاداده یهمبستگ سیماتر ییمحتوا یریگنمونه تیاز کفا
روش نتایج اعتبار آزمون به  لطیفیانو  علیتاجمطالعه  در [.26]

و در رابطه  87/0و شنود  تگف یریگکرونباخ در مورد جهت یآلفا
به منظور همچنین  دست آمده است.به 88/0 همنوایی یریگجهت

 اندهاستفاده نمود یعامل لینامه از روش تحلپرسش ییروا نییتع
در [. 27نامه بوده است ]پرسش یی مطلوبروا انگریب جیکه نتا

مقیاس خرده ییهمگرا ییکرونباخ و روا یآلفا بیمطالعه حاضر، ضر
 همنواییمقیاس و در خرده 69/0و  86/0ترتیب به  گفت و شنود،

 .دست آمدبه 68/0و  87/0
 2005سال  در Neffتوسط  اسیمق نیا :دلسوزی-خود اسیمق

 اسیبه صورت مق که است تمیآ 26 یدارا وشده است  یطراح
 6 یدارانامه این پرسش. شودیمامتیازبندی  یدرجه اپنج کرتیل

، یمشترک انسان یژگی، ویداور-، خودیمهربان-خود اسیمقخرده
 ییایپا بیاست. ضر یهمانندسازشیو ب یآگاهانزوا، ذهن

 وانیو تا لندیکرونباخ در مطالعه تا یاست و آلفا 93/0 ییبازآزما
حاضر،  پژوهشدر  [.28گزارش شده است ] 95/0 کایمرآو در  86/0
ترتیب به نامه کل پرسش ییهمگرا ییکرونباخ و روا یآلفا بیضر
  دست آمد.به 8/0و  91/0

 و Singh این مقیاس توسطی: جانیه یافتگینمو اسیمق
Bhargava  نیا است. شده اعتباریابی و یطراح 1984در سال 

عدم  ویژگی سئوال اول 10که  سئوال است 48نامه شامل پرسش
سوم  سئوال 10، یبازگشت عاطف ویژگیدوم سئوال  10، یثبات عاطف

 یفروپاش ویژگی چهارم سئوال 10، یاجتماع یناسازگار ویژگی
 .کندیمارزیابی فقدان استقالل را ویژگی آخر  سئوال 8و  تیشخص

، ادیز یلیاست )خ ایدرجهپنج خودگزارشی اسیمق کی این آزمون
 اندشدهطراحی  یطورها سئوال، نامشخص، احتماال و هرگز( و ادیز

باشد، نشان دهنده این است که فرد  150تر از امتیاز فرد باالکه اگر 
امتیاز همچنین به مرحله نمویافتگی هیجانی نرسیده است. 

پژوهش در  دهنده نمویافتگی هیجانی است.نشان 80تر از پایین
نامه به روش بازآزمایی ، ضریب پایایی پرسشهمکاران و منصورنژاد

 یآلفا بیضر[. 29دست آمده است ]به 75/0 و آلفای کرونباخ
 79/0و  88/0ترتیب به در این مطالعه  ییهمگرا ییکرونباخ و روا

  دست آمد.به
محل  یهاگانیپادگان در  نیمسئول یبا هماهنگ پژوهشگران

سازی تمامی پس از آگاه و ندخدمت سربازان حاضر شد
، ضمن پژوهشاین و ضرورت  تینسبت به اهم کنندگانشرکت

اقدام  هاداده یآورجمع یبه پخش ابزارهارعایت اصول اخالقی، 
 .ندنمود

 این طرح در شورای پژوهشی دانشگاه :یاخالق مالحظات
تصویب شد. به تمامی  11/8/1399د در مورخ /99477نور با کد  امیپ

مشارکت کنندگان در پژوهش، قبل از انجام طرح در مورد اهداف و 
شد و و نیز از آنها رضایت  روند اجرای پژوهش، اطالعات کافی داده

آگاهانه شرکت در اجرای پژوهش اخذ شد. پژوهشگران به تمامی 
 یابیبر ارز یاثر ،عدم شرکت در مطالعهیا شرکت که ند کرد افراد اعالم

 خدمت آنها ندارد. 
 و SPSS 24افزار در نرم هاداده تجزیه و تحلیل آماری:

Amos 24  به منظور  رسونیپی همبستگ بیضرو با استفاده از(
برای تعیین بررسی ماتریس ساده متغیرها( و روش تحلیل مسیر )

( تجزیه و تحلیل شدند. سطح داری روابط میانجی مدلمعنا
 نظر گرفته شد. در 05/0معناداری 

 

 هایافته
نفر  115نفر سرباز بودند که  250ه ی در این مطالعآمارهای نمونه

دارای  (%33نفر ) 82( از ایشان دارای تحصیالت سیکل، 46%)
دانشگاهی بودند.  التیتحصدارای  (%21نفر ) 51و  دیپلم التیتحص

( %2/81نفر ) 203 هل وأمت (%8/18نفر ) 47هل، از نظر وضعیت تأ
شده توسط و حداقل و حداکثر امتیازات کسب نیانگیممجرد بودند. 

ماتریس همبستگی پیرسون،  جینتا درج شد. 1جدول ها در آزمودنی
عدم نمویافتگی هیجانی  و (r=231/0) همنواییارتباط الگوی 

(492/0=rبا ) همبستگی  را دارای پذیری نسبت به استرسآسیب
ضریب همبستگی  اما ، معنادار نشان داد.p<01/0مثبت و در سطح 

( با r=238/0( و الگوی گفت و شنود )r=238/0دلسوزی )-خود
معنادار بود،  01/0منفی و در سطح نسبت به استرس،  پذیریآسیب

دلسوزی، -ودبه این معنی که با افزایش الگوی گفت و شنود و خ
 پذیری سربازان نسبت به استرس کاهش یافت.آسیب

 
 نفر( 250شده در نمونه مورد مطالعه )دههای استفاامتیازات مقیاس( 1جدول 

 حداکثر حداقل M±SD هااسیمق
 50 1 16/34±6 آسیب پذیری نسبت به استرس

الگوهای ارتباطی 
 خانواده

گیری گفت و جهت
 شنود

9/4±4/36 30 97 

 31 11 17±1/3 گیری همنواییجهت

 104 17 66±7/16 دلسوزی-خود

 172 21 112±3/39 عدم نمویافتگی هیجانی
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 293       استرس به نسبت سربازان یریپذبیآس با یخوددلسوز و یجانیه یافتگی نمو نیب ارتباط در خانواده یارتباط یالگوها یاواسطه نقش

Journal of Police Medicine Volume 10, Issue 4, Fall 2021 

دلسوزی و -نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر خود
گری الگوهای نمویافتگی هیجانی در تعامل با نقش میانجی

پذیری سربازان نسبت به استرس ارتباطی خانواده در مدل آسیب
پذیری نسبت درصد از واریانس آسیب 28نقش داشتند. در مجموع 

-خودمستقیم به استرس از طریق متغیرهای مدل تبیین شد. اثر 
(، الگوی ارتباطی 5/0(، عدم نمویافتگی هیجانی )-15/0دلسوزی )

پذیری نسبت به استرس ( در تبیین مدل آسیب-16/0گفت و شنود )
(. اثر غیرمستقیم عدم نمویافتگی هیجانی 1نمودار معنادار بود )

(93/2=t-valueو خود )-( 84/2دلسوزی=t-valueب ) ا
دست آمد. گری نقش الگوی ارتباطی گفت و شنود معنادار بهمیانجی

-اما اثر غیرمستقیم متغیرهای عدم نمویافتگی هیجانی و خود
معنادار مشاهده  همنواییگری الگوی ارتباطی دلسوزی با میانجی

 (.2جدول نشد )
 

 
 نسبت به استرس در سربازان پذیریآسیبضرایب استاندارد مدل  (1نمودار 

 
بر غ هیجانی عدم بلوی و دلسوز-اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود (2جدول 

 نسبت به استرس شناختی  یریپذبیآس
 ییهمنوا یارتباط یبا نقش میانجی الگو

 مسیرها
اثر 

 مستقیم
خطای 
 استاندارد

اثر 
 غیرمستقیم

خطای 
 p استاندارد

آسیب پذیری ←( خوددلسوزی 1
 به استرسنسبت 

15/0- 04/0 - - 01/0 

الگوی گفت ←( خود دلسوزی 2
آسیب پذیری نسبت به ← شنود

 استرس
- - 84/2 011/0 003/0 

الگوی همراهی ←( خودلسوزی 3
 آسیب پذیری نسبت به استرس←

- - 91/0 07/0 09/0 

آسیب پذیری ←( عدم نمویافتگی 4
 نسبت به استرس

5/0 08/0 - - 001/0 

( عدم نمو یافتگی هیجانی 5
آسیب ← الگوی گفت شنود←

 پذیری نسبت به استرس
- - 93/2 021/0 004/0 

( عدم نمو یافتگی هیجانی 6
آسیب پذیری ← الگوی همراهی←

 نسبت به استرس
- - 83/0 034/0 1/0 

 
ای سنجش میزان برازش مدل رب Amos 24افزار خروجی نرم

 همنواییکه الگوهای ارتباطی گفت و شنود و پیشنهادی نشان داد 
دلسوزی و عدم نمویافتگی -نقش میانجی بین خود توانستند

نسبت به استرس ایفا کنند زیرا  سربازان پذیریهیجانی با آسیب
، شاخص برازندگی تعدیل شده یا GFIمقادیر شاخص برازندگی یا 

AGFI شاخص برازش افزایشی یا ،IFI یا  و شاخص برازش تطبیقی
CFI مناسب، یهامدل درهمچنین بود.  9/0 از در مدل بیشتر 

باشد که در این مدل در دامنه  3ی ال 1در دامنه باید  df/2Xشاخص 
ریشه میانگین مربع خطای برآورد  شاخص قرار گرفت. ضمناً  3الی  1
دست هب 01/0باشد که در این مدل  09/0تر از باید کوچک RMSEA یا

  .(3جدول بود )اعتبار این مدل مطلوب  دادنشان که  آمد
 

 ها بر اساس شاخص برازندگیبرازش الگوی پیشنهادی با داده( 3جدول 
شاخص 

 برازندگی الگو
2X DF /df2X GFI AGFI IFI CFI RMSEA 

الگوی 
 پیشنهادی

4/15 8 92/1 969/0 912/0 914/0 926/0 01/0 

 

 بحث
در ارتباط  خانواده یارتباط یالگوهاای نقش واسطه مطالعه نیدر ا
پذیری سربازان با آسیب دلسوزی-خودی و جانینمویافتگی هبین 

نتیجه حاصل از تحلیل مسیر نشان شد. نسبت به استرس بررسی 
عدم نمویافتگی هیجانی( ) یجانیه یافتگینمو میاثر مستقداد که 

 نی. ابود دارامعنسربازان نسبت به استرس  پذیریآسیب زانیمبر 
که  ستا Rangaiahو  Beheraمطالعه  جهیهمسو با نت افتهی

از مشخصات  جان،یه میمل استرس و کنترل و تنظند تحاهنشان داد
این  همچنین[. 5] هستند یجانیه یافتگیبارز اشخاص مجهز به نمو

 Mathai و Mathew و Johns پژوهشهمسو با یافته  پژوهش

شخص را توانمند  یجانیه یافتگینموند اهکه نشان داد است
و باعث [ 6] دیایخودش کنار ب یها و کمبودهاکه با شکست سازدیم

 همچنین. [7شود ]یشخص م یفردنیو گسترش روابط ب تیتقو
 یافتگینمو نیکه ب ه استداد اننش Mathewو  Joyمطالعه  جینتا
 زانیم [ و8نوجوانان رابطه وجود دارد ] یعموم یستیو بهز یجانیه

 انیدانشجو ریکمتر از سا یافتگیمجهز به نمو انیاسترس در دانشجو
[ که هر دو مطالعه با نتایج این مطالعه همسو 9] ه استمشاهده شد

مملو از دوره سربازی گفت که  توانیم افتهی نیا نییتب درهستند. 
 یبرا یدیاست که به شکل بالقوه تهد زااسترس یهاتیموقع
ممکن است  یافراد هستند. برخ یشناختو روان یجانیه یستیبهز

 جاناتیو هشده  دیناام دوره سخت سربازی،با حضور در 
 .تجربه کنند را و اضطراب ییچون اندوه، احساس تنها یندیناخوشا

 یاهفاقد مهارتو  نداهسربازانی که به مرحله بلوغ هیجانی نرسید
در برابر فشار و  ،هستند جاناتیه نیبرخورد سازگارانه با ا یالزم برا

از سربازانی که درواقع  .شوندیمپذیرتر استرس دوره سربازی آسیب
 ریپذبیآس زین یشناختبه لحاظ روان ،ی برخوردار نیستندجانیبلوغ ه

 ند،اهی رسیدجانیبلوغ هه مرحله ب سربازانی که ،مقابل در. شوندیم
 را تحمل کنند و در دوره سربازی ندیناخوشا جاناتیه توانندیبهتر م
صورت بهبا دیگران،  داشتن مسئله اجتماعی و خانوادگی صورت
بر  به جای اینکه صرفاً  ؛کنندیمعمل  دهیو سنج مندانهخرد ،یمنطق
  .رفتار کنند یو تکانشگر جانیفشار، ه اساس
تحلیل مسیر نشان داد که اثر  آمده ازدستهمچنین یافته به 

پذیری سربازان نسبت به بر میزان آسیبدلسوزی -خودمستقیم 
دلسوزی، -، به این معنی که با تقویت خودبود دارامعن استرس
همسو با این . یافتپذیری سربازان نسبت به استرس کاهش آسیب

دلسوزی -خوددیگری مشخص شده است که مطالعه، در مطالعه 
و  شودیم یسرطان مارانیشده بسترس ادراکباعث کاهش ا
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. [12دهد ]یم شیافزا شانیماریآنها را نسبت به درمان ب یسازگار
 و میاثر مستقهای یک مطالعه دیگر، همچنین مطابق با یافته

مبتال به  مارانیشده باسترس ادراک زانیدلسوزی بر م-خود یانجیم
ند که اهداد نشان عینیو  هاشمی [.13]است دار اسرطان پستان معن

 برای مقابله بارا سالمندان  توانیماستفاده از مکانیزم دلسوزی با 
 نتایج مطالعه همچنین [.11] توانمند ساخت شدهاسترس ادراک

Stutts مثبت  جاناتیه دلسوزی-ند خوداههمکاران که نشان داد و
و استرس را کاهش  یحوادث منف نیو ارتباط ب دهدیم شیرا افزا

که نشان  ایمطالعه. استدر یک راستا با این پژوهش [، 14دهد ]یم
)استرس، اضطراب  یسازیدلسوزی اختالالت درون-خود است هداد

نیز با نتایج این مطالعه  دهدی( نوجوانان را کاهش میو افسردگ
 [.15] راستاستهم

خود، شکل سالم پذیرش خود  به توان گفت که دلسوزیمی 
در  خود نامطلوب یهایژگیوقبول  و ییدتأ میزان بیانگر که است

 به دلسوزی پادزهر دیگر، به عبارت .استکنار خصوصیات مثبت 
 ، نشخوارگری،افسردگی خودانتقادی، هایویژگی با تضاد در خویش،
 قدرت و به سربازان استنوروتیک  گراییکمال و افکار سرکوب

دهد، بدون می را ترین هجاناتتحمل، پذیرش و تصدیق دردناک
شود عزت همین عوامل هم باعث می باشد. هاآناینکه سرباز مغلوب 

برود و در مقابل شرایط سخت دوره  باال نفس و جراتمندی سرباز
د و در مقابل استرس، باشآوری باالیی داشته سربازی، تاب

 یالگوبین  این بود کهیافته بعدی مطالعه  د.نباشپذیر آسیب
 سربازان نسبت به استرس پذیریو آسیبد گفت و شنو یارتباط

با  همنواییاما ارتباط الگوی ارتباطی  داشترابطه وجود 
یافته با این دست نیامد. دار بهمعناپذیری نسبت به استرس آسیب
بین الگوهای  اندههمکاران که نشان داد و Schrodtمطالعه یافته 

، دار وجود دارداارتباطی خانواده و بهزیستی فرزندان همبستگی معن
گیری گفت و شنود همبستگی جهتدر این مطالعه،  دارد.همخوانی 

با  همنواییگیری با بهزیستی فرزندان مثبت و همبستگی جهت
و همکاران گزارش  کریمی .[18] استبهزیستی فرزندان منفی 

بر اساس  توانیدر نوجوانان را م اتیستعمال دخانا اند کهکرده
 ،همنوایی یارتباط یگفت و شنود، الگو یباطارت یالگو یرهایمتغ

مدار و مهارت مقابله با استرس مهارت مقابله با استرس مسئله
در های این مطالعه نیز که با یافته[، 19کرد ] ینیبشیمدار پجانیه

 یالگو ه استکه نشان داد پژوهشی، اینبر  ه. عالواستیک راستا 
 همنوایی یمدار و الگوراهبرد مسئله قیگفت و شنود خانواده از طر

اثر  انیدانشجو یبر سازگار توانندیم مدارجانیراهبرد ه قیاز طر
بین سالمت روانی  استده که نشان دا قییا تحقی [20]داشته باشند 

نقش  ودار وجود دارد معناو الگوهای ارتباطی خانواده رابطه 
دار ات روانی معنبینی سالمالگوهای ارتباطی گفت و شنود در پیش

[، همگی با نتایج 21] ستیندار معناست اما نقش الگوهای ارتباطی ا
در ، گفت توانیم یافته ینا ییندر تب. هستندتحقیق حاضر همسو 

شود، یماستفاده  همنواییگیری سربازانی که از جهتخانواده 
گیرند و تمامی اختیارات و یموالدین برای سایر اعضا تصمیم 

 بر رودیاز فرزندان انتظار م است وتصمیمات در دست والدین 
فرزندان این نوع  کنند.اساس تصمیم و خواسته والدین رفتار 

شوند و برای دستیابی به استقالل یم، افراد وابسته تربیت هاخانواده
شود یمباعث  ییندفرآکنند، نتیجه چنین ینمو خودمختاری تالش 

و مهارت الزم  ییتوانا باشند،از نظر شخصیتی افراد ضعیفی  هانآکه 

را نداشته باشند و در برابر فشار  هاآنو حل  زندگی در برخورد با مسائل
 پذیر باشند.دوره سربازی آسیب

ای متغیرهای برای بررسی اثر غیرمستقیم و واسطه نیهمچن 
به استرس از تحلیل  پذیری سربازان نسبتمطالعه بر میزان آسیب

خروجی آزمون نشان داد که اثر غیرمستقیم عدم  .مسیر استفاده شد
گری نقش الگوی دلسوزی با میانجی-نمویافتگی هیجانی و خود

. اما اثر غیرمستقیم متغیرهای بوددار معناشنود و ارتباطی گفت 
گری الگوی دلسوزی با میانجی-عدم نمویافتگی هیجانی و خود

 مطالعهیید تأیافته در این  .دار به دست نیامداوایی معنارتباطی همن
 الگوهای ارتباطیای ست که نقش واسطهاو همکاران  صالحی
 رضایت جنسیو تمایزیافتگی متغیرهای  بینهمبستگی در  خانواده

ی حاضر و هاافتهگفت که ی توانیم[. 30ند ]اهنشان داد دارامعن را
سربازان نسبت به  پذیریآسیب درکه  هستندآن  یایگوقبلی، 
 ی،اجتماعروابط  ی،زندگ سبک، روانی یهایژگیو استرس،
که  ییرفتارها و عواطف ،هایدلبستگ احساسات، باورها، ،هانگرش

دیگر،  به عبارتدارند.  نقش اساسی اند،گرفته شکل رشد فرد یط در
 تعادل بین دنیای ی بهداشت روانی، برقراریهاشاخصیکی از 

، از نظر بهداشت روانی فردی استبیرونی )محیط(  درونی )روانی( و
ست که بتواند بین دنیای درونی و بیرونی ااز سالمت روانی برخوردار 

 بیرونی محیط عنوان به خانواده در ارتباط برقرار کند. شخص ابتدا،
کارآمد و مناسب  با همدیگر گیرد، هنگامی که روابط خانوادهقرار می
 بحث و ارائه نظرات در حل مسائل زندگی آزاد باشد که ریطو باشد،

زیادی بر اطاعت فرزندان نداشته باشند، بهداشت  تأکید والدین و
شخص سعی خواهد کرد از سایر  و ابدییمروانی فرد افزایش 

دلسوزی و -ی شخصیتی و عاطفی خود نظیر خودهایژگیو
استرس دوره  در حل فشارهای زندگی خصوصاً  هیجانی،نمویافتگی 

پذیری فرد نسبت به آسیب آن، و به دنبال کندسربازی استفاده 
 . ابدییماسترس کاهش 

بین و میانجی در دار متغیرهای پیشمعنابا توجه به نقش  
پذیری نسبت به استرس در سربازان، به تبیین واریانس آسیب

که اثر متغیرهای مطالعه  گرددیممحققان و دانشجویان پیشنهاد 
ازجمله  وی متغیر مالک، به صورت مداخله ای بررسی شود.ر

کنترل  ،بودند هاآنیی که پژوهشگران سعی در کاهش هاتیمحدود
واالت و خودکار به ئی سهابرگهنگرانی سربازان نسبت به آلوده بودن 

 دییکوزمانی اجرا مطالعه با شیوع بیماری ویروس کرونا به علت هم
واالت به علت ئگویی صحیح به سکه احتمال عدم پاسخ بود 19

 .دادافزایش را های بهداشتی تکلورعایت پر
 

 گیرینتیجه
ای در نتایج مطالعه نشان داد که که متغیرهای برونداد و واسطه

 ن،یبنابرا. پذیری سربازان نسبت به استرس نقش دارندآسیب تبیین
 یجانیه یافتگیموو ن یخودلسوز یرهایمتغ یکارآمد شیافزابرای 

 شیسربازان نسبت به استرس و افزا یریپذبیدر کاهش آس
از اهمیت  هاخانوادهست ا، الزم آنان یطیو مح یاجتماع یسازگار

ی سبک ریکارگبهو نقش الگوهای ارتباطی خانواده آگاه شوند و در 
  الگوی گفت و شنود نسبت به سبک همنوایی تشویق شوند.

 
زا و تنشبا توجه به  انتظامی:نکات بالینی و کاربردی در طب 

مطالعه حاضر،  جی؛ براساس نتاآور بودن دوره خدمت سربازیاسترس
 شناسان و مشاوران مراکز بهداشت و درمان ناجا می توانند باروان
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رتباطی سالم و دلسوزی، روابط ا-خود یهاآموزش مهارت
سربازان را نسبت به استرس  یریپذبیآس نمویافتگی هیجانی،

 ارتقا بخشند. روانی و جسمانی سربازان راسالمت کاهش دهند و 
مستخرج از طرح پژوهشی مصوب  قیتحق نیا تشکر و قدردانی:
. در اینجا صمیمانه از تمام کسانی که ما را به است دانشگاه پیام نور

 .میینمایماری سپاسگز ،اندنمودهنحوی در انجام این پژوهش یاری 
که  نمایندمی تصریح مقاله نویسندگان وسیله بدین تعارض منافع:

 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در منافعی تعارض هیچگونه

ارائه ایده و طراحی مطالعه، احمد  ،: مظفر غفاریسهم نویسندگان
. الزم هادادهتجزیه و تحلیل  ،رضا محمدی، آوری دادهجمع ،اسمعلی

ه مقاله و بازنگری همه نویسندگان در نگارش اولی که به ذکر هست
آن سهیم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دقت 

 پذیرند.و صحت مطالب مندرج در آن را می
 تامین دانشگاه پیام نور توسط پژوهش این مالی اعتبار :یمال منابع

شده است.
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