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Abstract
Aims: The aim of the present study was to compare between psychological resiliency and
defense mechanisms in military and non-military individuals.
Methods: This research is a case-control study. The study sample is consisted of 100 members
(50 military and 50 non-military) which were randomly selected by cluster sampling method.
After the selection and random assignment into 2 groups, Conner-Davidson Resilience scale
(CD-RISC) and defense style questionnaire (DSQ – 40) were used in one stage for 2 groups.
For the analyses of the data, multivariate analysis of covariance and SPSS software were used.
Results: The results showed that non-military individuals had a higher mean in four immature
defense mechanisms; rationalization, devaluation, acting out and autistic fantasy than the
military individuals. In the mature defense mechanisms, the military individuals had a higher
mean than the non-military. In the neuroticism defense mechanisms, the difference between the
two groups was statistically significant only in the pseudo-altruism. Also, the military
individuals were higher in Psychological resiliency than the non-military individuals (p<0.05).
Conclusion: The results showed that military individuals with more psychological resiliency,
generally tend to use more efficacy, mature and adaptive mechanisms for coping.
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مقایسه تاب آوری رواني و مکانیزمهای دفاعي در افراد نظامي و غیر نظامي
رحیم یوسفي* ،8الهه

طغیاني2

 ۴گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
 ۳گروه علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده
زمینه و اهداف :هدف پژوهش حاضر مقایسه مکانیزمهای دفاعی و میزان تاب آوری روانی در نظامیان و افراد غیرنظامی شهر ارومیه
میباشد.
روشها :مطالعه حاضر از نوع مورد-شاهدی میباشد .نمونه پژوهش عبارت بود از  ۴66نفر ( 16نفر افراد گروه نظامی و  16نفر افراد گروه
غیرنظامی) که به شیوه نمونه گیری خوشهای انتخاب شد .پس از گزینش و تخصیص نمونه به دو گروه ،پرسشنامه سبکهای دفاعی
( )DSQ 40و تاب آوری روانی ( (CD- RISCطی یک مرحله برای هر دو گروه توزیع و جمع آوری گردید .در نهایت دادهها با روش
تحلیل واریانس چند متغیری و تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرم افزار  SPSSانجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که افراد غیرنظامی در سه مکانیسم نا ارزنده سازی ،گذار به عمل و همچنین خیالپردازی اوتیستیک میانگین
بالاتری در مقایسه با گروه نظامی داشتند ولی در مکانیسم دلیل تراشی میانگین گروه نظامی بالاتر از افراد غیرنظامی بود .همچنین در
مکانیسمهای دفاعی رشد یافته ،گروه افراد نظامی فقط در مکانیسم پیشاپیش نگری میانگین بالاتری را در مقایسه با افراد غیرنظامی داشتند.
علاوه بر این در مکانیسمهای روان آزرده افراد غیرنظامی در مقایسه با افراد نظامی ،استفاده بیشتری از دیگر دوستی کاذب داشتند .از لحاظ
متغیر تاب آوری روانی ،میانگین گروه نظامی بالاتر از افراد غیرنظامی بود (.)p>6/61
نتیجه گیری :یافتهها نشان داد افراد با مشاغل نظامی بهطور کلی با تاب آوری روانی بیشتر؛ تمایل دارند مکانیزمهای سازش نایافته ،غیر
انطباقی و ناکارآمد کمتر و مکانیسمهای کارآمد و انطباقی بیشتری را برای مقابله به کار برند.
کلیدواژهها :تاب آوری روانی ،مکانیزمهای دفاع ،نظامی
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مقدمه
تحولی که در دهههای اخیر در چگونگی نگرش به استرس و فشار
روانی در شرایط تنش زا شکل گرفته ،تحت تأثیر رویکردهای مثبت
نگر در حوزه روانشناسی سلامت ایجاد شده است .متناسب با این
رویکرد ،تجهیز افراد به ظرفیتهای فردی روانی و شخصیتی است
که میتواند در مواجهه با تجربیات تنش زا کمک کننده باشد.
تحقیقات متعدد همواره به دنبال کشف عواملی بودهاند که بتوانند
در شرایط آسیب مانع آسیب دیدگی انسان شوند [ .]۴ویژگیهای
شخصیتی اعم از درونی و بیرونی ،منحصر به فرد و نسبتاً بادواماند
و در موقعیتهای مختلف بر رفتار تأثیر میگذارند [.]۳
اشتغال در حرفههای خاص یکی از تجارب تنش زایی است که
سلامت روان افراد را تهدید میکند [ ]۲و به همین سبب نیاز به
افرادی با ویژگیهای خاص در اینگونه مشاغل وجود دارد []۴
استرس شغلی ناشی از کنش متقابل شرایط کار و ویژگیهای فردی
شاغل است .امروزه روشهایی در مواجهه با استرس ،مورد توجه
است که با بالا بردن ظرفیتهای فردی در عین برخورد با مشکل،
ظرفیت رشد شخصیت را به وجود بیاورد ] .[5واکنش به استرس به
عوامل زیادی از جمله ماهیت و شدت عوامل استرس زا ،بافت
اجتماعی و توانایی تاب آوری ( )Resiliencyدر برابر آن (بهعنوان
یک میانجی حفاظت کننده از فرد در برابر شرایط سخت) بستگی
دارد [.]7 ،0
یکی از ویژگیهایی که موجب میشود فرد در شرایط آسیب زا
کمترین آسیب را دیده و مقاومت نماید ،ظرفیتی است به نام "تاب
آوری روانی" که نه تنها قدرت سازگاری فرد را در مواجهه با
مشکلات افزایش میدهد ،بلکه موجب حفظ سلامت روانی و ارتقای
آن است [. ]1بعضی از پژوهشگران معتقدند "تاب آوری" یک
ویژگی فردی با منبع درونی است در حالی که برخی دیگر معتقدند
منبع تاب آوری بیرونی است زیرا پاسخ و واکنشی به رخدادهای
آسیب رسان و فشارزا است .تاب آوری پیوند نزدیکی با پنج عامل
بزرگ شخصیت دارد .این پنج عامل عبارت است از سرسختی
هیجانی ،برون گرایی ،وجدان ،توافق و گشودگی نسبت به تجربیات
جدید [.]2
کشتکاران [ ]۳مفهوم تاب آوری را به معنای کنترل یا اقدام بر
عوامل فشارزا قبل از اینکه به فرد آسیب برساند بکار میبرد.
اینزلیک و همکاران [ ]۴6تاب آوری و سرسختی را باعث کاهش
اضطراب و افسردگی دانستهاند .به باور آنها افراد تاب آور و
سرسخت میتوانند بر انواع اثرات ناگوار خستگیهای جسمانی و
عاطفی ناشی از کار چیره شوند و سلامت روان خود را حفظ کنند.
تاب آوری روانی از دیدگاه نیومن [ ]۴۴بهعنوان توانایی تطابق با
دشواریها تعریف شده است .آموزش تاب آوری حتی ممکن است
بهعنوان یک استراتژی پیشگیرانه در مقابل خودکشی که از سال
 ۳66۴افزایش یافته ،عمل نماید [.]۴۳
در رویکردهای جدید به سلامت به جای توجه به مسائل سازمانی و
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برون فردی بر ظرفیتهای شخصی همچون تاب آوری تأکید
میشود .در این رویکرد امکان مداخله به روش آموزش برای
افزایش سلامت روانی بهجای شیوههای حل مشکل در روشهای
سنتی عملیتر است [.]۴۲ ،۴۳ ،1
از دیگر عوامل مؤثر بر واکنش به استرس ،میتوان به مکانیزمهای
دفاعی اشاره کرد .مکانیزمهای دفاعی ،واکنشهای روانی ناهشیار
هستند که افراد را برای مقابله با اضطراب آماده میسازند [ .]۴۴لذا
تجهیز افراد برای مقابله ،از طریق تأثیر خودکار مکانیزمهای دفاعی
بر چگونگی ادراک رویدادهای تهدید کننده صورت میگیرد.
مکانیزمهای دفاعی را زیگموند فروید در  ۴2۳۴مطرح کرد .به
اعتقاد وی مکانیزمهای دفاعی موجب کنار زدن افکار متعارض از
حیطه هوشیاری میشوند [ .]۴1بنابراین مکانیزمهای دفاعی
شیوههایی هستند که افراد به کار میبرند تا از خود در برابر
آسیبهای روانی و از دست دادن عزت نفس محافظت کنند .از
دیدگاهی دیگر ،مکانیزمهای دفاعی با نظام مقابلهای هشیار و
ناهشیار فرد ،برای مقابله با موقعیتها در ارتباطاند [.]۴0
اندروز ،ساینف و بوند [ ،]۴7بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی
ویلانت ( )۴۳7۴،۴۳70از مکانیزمهای دفاعی ،بیست مکانیزم را به
سه سبک دفاعی رشدیافته ،روان آزرده و رشد نایافته تقسیم کردند.
مکانیزم دفاعی رشد یافته؛ شیوههای مواجهه انطباقی ،بهنجار و
کارآمد و مکانیزمهای دفاعی روان آزرده و رشد نایافته ،شیوههای
مواجهه غیر انطباقی و ناکارآمد هستند.
پرسنل نظامی به سبب مواجهه با استرسهای متعدد همچون
تغییرات آب و هوایی ،دوری از خانه یا کشور ،ترس ،خطر مرگ و
...لازم است که تاب آوری روانی بالایی داشته باشند [ .]۴2شواهد
پژوهشی نیز تأیید میکند که ویژگیهای شخصی از جمله تاب
آوری و همچنین آموزشهایی جهت افزایش سر سختی و تاب
آوری معنوی ،ممکن است از پرسنل نظامی در مقابل استرسهای
روانشناختی محافظت کند [ .]۳۴-۴2استفاده از مکانیزم درونی
مثبت (مکانیزم دفاعی رشد یافته) و افزایش تاب آوری (بهعنوان
مکانیزم بیرونی مثبت) که شامل حمایتها ،ارتباطات اجتماعی-
عاطفی مثبت ،فرهنگ و ارزشهای فردی و اجتماعی است،
میتواند بر نحوه رویارویی صحیح افراد با مشکلات و نحوه تفکر
آنها تأثیرگذار باشد [ .]۳۳پژوهشها نشان دهنده این است که
مقابله مسئله مدار نقش مهمی در تاب آوری روانی و افزایش
نشانههای سلامت پرسنل نظامی [ ]۳۲ ،۴2و مقابله ناسازگارانه
نقش مهمی در پریشانیهای روانشناختی پرسنل نظامی ایفا میکند
[ .]۳۴با توجه به اینکه دفاعهای "من" بهعنوان مکانیزمهای
روانشناختی مدیریت عواطف ناتوان کننده مفهوم پردازی شدهاند،
با این تبیین که ناتوانی فرد در تنظیم هیجانها باعث استفاده افراد
از سبکهای دفاعی رشد نیافته میشود [ ]۳1و با توجه به اهمیت
نحوه مواجهه صحیح با فشارها و نقش آن در سلامت روانی و
جسمی ،میتوان در جهت آموزش راهبردهای مواجهه با فشار در
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افراد نظامی تلاش کرد .پژوهش حاضر با هدف مقایسه افراد نظامی
و افراد غیرنظامی از نظر مکانیزمهای دفاعی مورد استفاده و میزان
تاب آوری روانی ،انجام شد.

روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه مورد -شاهدی است که در شهر ارومیه
و در سال  ۴۲۳۳انجام شد.
جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل همه نظامیان شهر ارومیه بود.
نمونه پژوهش شامل  ۴66نفر بود که به روش نمونه گیری
خوشهای انتخاب شدند .تعداد افراد گروه نظامی  ۴2نفر (به دلیل
ناقص بودن ،دو عدد از پرسشنامههای گروه نظامی حذف شد) و
تعداد افراد گروه غیرنظامی  16نفر بود.
معیارهای ورود به مطالعه برای گروه نظامی عبارت بودند از :نظامی
و شاغل بودن در بخش عملیاتی ،عدم ابتلا به بیماریهای حاد
جسمانی و روانی که بهصورت خود اظهاری اخذ شده است و سابقه
خدمتی بیش از سه سال .معیارهای خروج برای افراد نظامی عبارت
بودند از :ابتلا به بیماریهای حاد جسمانی و روانی ،سابقه خدمتی
کمتر از سه سال و عدم تمایل به همکاری در پژوهش .معیارهای
ورود افراد غیرنظامی به پژوهش ،عبارت بودند از؛ عدم اشتغال در
هیچ یک از بخشها و مشاغل نظامی و عدم ابتلا به بیماریهای
حاد جسمانی و روانی و معیارهای خروج؛ ابتلا به بیماریهای حاد
روانی و جسمانی و عدم تمایل به همکاری در پژوهش بود.
به جهت رعایت اصول اخلاقی در این پژوهش ،رضایت نامه کتبی
و آگاهانه از شرکت کنندگان جهت انجام پژوهش اخذ شد و شرکت
کنندگان با رضایت آگاهانه در پژوهش شرکت نمودند .همچنین در
زمینه محرمانه ماندن اطلاعات ،توافق آگاهانه میان شرکت کنندگان
و پژوهشگر صورت گرفت.
پس از گزینش و تخصیص نمونه به دو گروه ،پرسشنامه سبکهای
دفاعی و پرسشنامه تاب آوری روانی به هر دو گروه ارائه شد و با
ارائه دستورالعمل یکسان به هر دو گروه ،از آنها درخواست شد که
به پرسشنامهها پاسخ دهند .اطلاعات دموگرافیک در ابتدای این دو
پرسشنامه از گروهها اخذ شد .پرسشنامهها طی یک مرحله توزیع و
جمع آوری گردید .در نهایت دادههای کسب شده با روش تحلیل
آماری مناسب در دو گروه مقایسه شد.
ابزار اندازه گیری )۴ :پرسشنامه سبکهای دفاعی ()DSQ 40
( :)Defence Style Questionnaireاین مقیاس توسط
 Singh ،Andrewsو  ]۴1[ Bondتدوین شد و دارای  ۴6گویه
است که در مقیاس  ۳درجهای لیکرت ،بیست مکانیزم دفاعی را بر
حسب سه سبک دفاعی نمویافته ،روان آزرده وار و نمونایافته
میسنجد .در نمره گذاری این آزمون برای هر سبک دفاعی،
میانگین نمرههای مکانیزمهای آن سبک محاسبه میشوند .سبک
دفاعی نمو یافته شامل مکانیزمهای والاگرایی (،)Sublimation
شوخ طبعی ( ،)Humorپیشاپیش نگری ( )Anticipationو

حذف ( )Eliminationاست .مکانیزمهای مربوط به سبک دفاعی
روان آزرده وار عبارتاند از :دیگر دوستی کاذب (Psedu-
 ،)altruismآرمانی سازی ( )Idealizationو عکسالعمل
سازی .سبک دفاعی نمو نایافته شامل  ۴۳مکانیسم دفاعی است:
فرافکنی ( ،)Projectionپرخاشگری فعل پذیر (Passive-
 ،)aggressiveگذار به عمل ( ،)Acting-outمجزا سازی
( ،)Isolationبیارزش سازی ( ،)Devaluationخیالپردازی در
خود مانده ( ،)Autism fantasyانکار ( ،)Denialجابجایی
( ،)Displacementتفرق ( ،)Dissociationدوپاره سازی
( ،)Splittingدلیل تراشی ( )Rationalizationو بدنی سازی
( .)Somatizationضرایب آلفای کرونباخ هریک از سبکهای
نمویافته ،نمو نایافته و روان آزرده وار فرم فارسی مقیاس در یک
نمونه دانشجویی برای کل آزمودنیها به ترتیب برابر با ،6/71
 ،6/7۲و 6/7۴؛ برای دانشجویان پسر برابر با  ،6/7۴ ،6/7۴و 6/7۳
و برای دانشجویان دختر برابر با  6/7۴ ،6/71و  6/7۴بود .ضریب
بازآزمایی نیز با فاصله  ۴هفته برای کل آزمودنیها برابر  6/2۳و
برای آزمودنیهای پسر به ترتیب  6/2۴و  6/2۴محاسبه شد [.]۳0
بشارت [ ]۳7ضریب اعتبار مقیاس را  6/2۴گزارش نمود که نشان
دهنده اعتبار خوب این پرسشنامه برای فرهنگ ایرانی است.
 )۳پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون ((CD- RISC
( :)Conner-Davidson Resilience Scaleاین ابزار در
ابتدا توسط کانر و داویدسون ( )۳66۲طراحی شد و از  25گویه بر
مبنای مقیاس لیکرت از صفر (کاملاً نادرست) تا پنج (کاملاً درست)
نمره گذاری میشود .بیگدلی و همکاران ،همسانی درونی این
مقیاس را بر اساس آلفای کرونباخ  0/9گزارش کردند [ .]۳2روایی
سازه مقیاس جدید تاب آوری بر اساس تحلیل عاملی تأییدی برای
هر ده سؤال بار عاملی بین  44تا  93درصد بارگذاری شده است
که این حاکی از روایی سازه مطلوب و قابل قبول برای این مقیاس
است [.]۳۳
روش تجزیه و تحلیل دادهها :تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح
آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است .ابتدا در سطح آمار
توصیفی اطلاعات موجود در جدول توزیع فراوانی طبقه بندی و
سازمان دهی گردید .و سپس شاخصهای گرایش مرکزی و
پراکندگی محاسبه شد .در سطح آمار استنباطی برای آزمون
فرضیهها از تحلیل واریانس چند متغیری و برای تحلیل آماری
یافتهها از نرم افزار  SPSSنسخه  ۴2استفاده شد.

نتایج
در این مطالعه تعداد مردان گروه نظامی  ۴2نفر با میانگین سن
 ۳7/۳7و انحراف استاندارد  ۲/07و تعداد مردان غیرنظامی  16نفر،
با میانگین سن  ۲6/7۴و انحراف استاندارد  1/2۴بود (.)P =0/006
در جدول  ۴اطلاعات دموگرافیک نمونه ارائه شده است.
جدول ۳-شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد
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اوتیستیک ،نا ارزنده سازی ،گذار به عمل و دیگر دوستی کاذب در
گروه افراد غیرنظامی بیشتر از افراد نظامی است.

نمرههای دو گروه نظامی و عادی را در مکانیزمهای دفاعی و
همچنین متغیر تاب آوری روانی نشان میدهد .نتایج این جدول
نشان میدهد که میانگین مکانیزمهای دفاعی خیال پردازی

جدول  .8اطلاعات جمعیت شناختی نمونه
متغیر

N

میانگین سن

انحراف استاندارد

نظامی
غیرنظامی

48
50

۳7/۳7
۲6/7۴

۲/07
1/2۴

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد گروهها در حوزههای مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری روانی
گروهها
نظامي ()N=48

متغیر

رشد نایافته

رشد یافته

روان آزرده
تاب آوری روانی

دلیل تراشی
فرافکنی
انکار
همه کارتوانی
ناارزنده سازی
گذار به عمل
بدنی سازی
خیال پردازی اتیستیک
لایه سازی
پرخاشگری منفعل
جابهجائی
مجزاسازی
فرونشانی
والایش
شوخ طبعی
پیشاپیش نگری
دیگردوستی کاذب
تشکل واکنشی
عقلانی سازی
ابطال

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

۴۲/2۲
2/7۲
۳/۳0
۴6/۳0
۳/2۲
2/06
۴۳/۴۳
7/7۴
۳/2۲
۳/۴۴
۳/6۳
2/16
۴6/0۳
۴6/۴6
۴6/۴۴
۴۴/۳7
۴۳/0۳
۳/۴۴
۴۴/۴7
۴۴/6۴
07/2۳

۳/71
۲/61
۲/1۴
۳/7۲
۲/6۳
۲/0۴
۴/۴2
۴/۳۴
۴/6۴
۲/72
۴/1۴
۲/71
۲/۲1
۲/7۴
۲/71
۳/06
۲/۴۲
۲/0۳
۴/۴۴
۲/۳2
۴۴/2۲

۴۳/۲۴
2/12
۳/2۳
۴6/7۳
۴۴/26
۴۴/۳۳
۴۳/12
۴6/۲۲
۳/۴2
۳/۳0
2/۲۳
2/62
۴6/06
۴6/۳2
۴6/۴0
۴۲/۴۳
۴۴/۲۳
2/20
۴۳/۴2
۴6/۳۳
1۳/۳۲

۲/1۴
۲/۲1
۴/۴1
۲/20
۳/77
۴/۳7
۲/27
1/۴۴
۴/1۲
۲/۲0
۲/۳۲
۲/0۳
۴/۴1
۴/6۳
۴/06
۳/۳۳
۳/7۳
۴/۴۲
۴/۴1
۲/۴۳
۴۳/۴۴

برای آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت بین افراد نظامی
و افراد غیرنظامی از لحاظ مکانیزمهای دفاعی و همچنین تاب
آوری روانی از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد .برای
استفاده از این روش ابتدا مفروضههای اساسی این تحلیل مورد
بررسی قرار گرفت .قبل از اجرای این تحلیل ،مفروضههای زیربنایی
آن مانند نرمال بودن توزیع دادهها ،برابری واریانس گروهها و
همچنین همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس (F=1/۴0؛
 )P=6/۲۴۳مورد تأیید قرار گرفت .نتایج تحلیل واریانس چند
متغیری نشان داد که اثر اصلی شاخص لامبدای ویلکز (،F=۳/۴۴
 )P=6/6۴0معنادار است .نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای
مقایسه دو گروه در مکانیزمهای دفاعی و همچنین متغیر تاب آوری
روانی در جدول ۲-گزارش شده است.
همان طور که جدول  ۲نشان میدهد در بین مکانیسمهای دفاعی
مجله طب نظامي

غیرنظامي ()N=50
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رشد نایافته تفاوت دو گروه در چهار مکانیسم دلیل تراشی ،ناارزنده
سازی ،گذار به عمل و همچنین خیالپردازی اوتیستیک معنادار بود؛
بهطوری که افراد غیرنظامی در سه مکانیسم ناارزنده سازی ،گذار
به عمل و همچنین خیالپردازی اوتیستیک میانگین بالاتری در
مقایسه با گروه نظامی داشتند ولی در مکانیسم دلیل تراشی میانگین
گروه نظامی بالاتر از افراد غیرنظامی بود.
همچنین در مکانیسمهای دفاعی رشد یافته تفاوت دو گروه فقط در
مکانیسم پیشاپیش نگری معنادار بود ،یعنی گروه افراد نظامی در این
مکانیسم میانگین بالاتری را در مقایسه با افراد غیرنظامی داشتند.
علاوه بر این در مکانیسمهای روان آزرده تفاوت بین دو گروه فقط
در مکانیسم دیگردوستی کاذب معنادار بود ،بدین صورت که گروه
افراد غیرنظامی در مقایسه با افراد نظامی میانگین بالاتری داشتند که
نشانگر استفاده بالا از این مکانیسم در افراد غیرنظامی است.

تاب آوری روانی و مکانیزم های دفاعی در افراد نظامی ۳۴۴ /

افراد غیرنظامی بود که نشان میدهد افراد نظامی از میزان تاب
آوری روانی بالاتری در مقایسه با افراد غیرنظامی برخوردارند.

همچنین از لحاظ متغیر تاب آوری روانی بین دو گروه تفاوت
معناداری وجود داشت ،یعنی این که میانگین گروه نظامی بالاتر از

جدول  .9مقایسه دو گروه نظامی و غیرنظامی در مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری روانی
متغیر

رشد نایافته

رشدیافته

روان آزرده

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

دلیل تراشی
فرافکنی
انکار
همه کارتوانی
ناارزنده سازی
گذار به عمل
بدنی سازی
خیال پردازی
اتیستیک
لایه سازی
پرخاشگری منفعل
جابهجائی

0۲/۴۳
6/۳۳
1/6۲
1/0۳
۴۲/۲۳
۴6۴/۴0
1/1۲

۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴

0۲/۴۳
6/۳۳
1/6۲
1/0۳
۴۲/۲۳
۴6۴/۴0
1/1۲

0/70
6/6۲
6/۲۲
6/۴۳
۴/۳۴
1/2۲
6/۲۳

*6/661
6/17۳
6/۳7۳
6/۳۴۴
*6/6۴۴
*6/66۳
6/۴۳۴

7۲/67

۴

7۲/67

۳/۳2

*6/6۳۲

0/0۴
۴/۲۲
6/1۲

۴
۴
۴

0/0۴
۴/۲۲
6/1۲

6/۲0
6/۴۳
6/6۴

مجزاسازی

7/7۴

۴

7/7۴

6/1۳

6/۳۴1
6/۴۲۳
6/۲۴۳
6/۴07

فرونشانی
والایش
شوخ طبعی

۴/۴۳
۳/10
۴6/62

۴
۴
۴

۴/۴۳
۳/10
۴6/62

6/62
6/۴2
6/0۴

پیشاپیش نگری

۴1/۴۳

۴

۴1/۴۳

۳/۴۳

6/۴۳۲
6/۳۴۲
6/۳۴۳
*6/6۲2

دیگردوستی کاذب
تشکل واکنشی
عقلانی سازی
ابطال

۴۲/۳۳
۴6/۳0
۲1/00
6/۳۴
۳77/17

۴
۴
۴
۴
۴

۴۲/۳۳
۴6/۳0
۲1/00
6/۳۴
۳77/17

۴/2۴
6/0۲
۴/21
6/6۳
0/۴7

*6/6۴2
6/۳1۲
6/۴70
6/۳۴۴
*6/66۴

تاب آوری روانی
*معنادار در سطح 6/61

بحث
در این مطالعه تعداد افراد گروه نظامی  ۴2نفر با میانگین سن
 ۳7/۳7و انحراف استاندارد  ۲/07و تعداد افراد غیرنظامی  16نفر،
با میانگین سن  ۲6/7۴و انحراف استاندارد  1/2۴بود.
یافتهها نشان داد که افراد غیرنظامی در سه مکانیسم نا ارزنده
سازی ،گذار به عمل و همچنین خیالپردازی اوتیستیک میانگین
بالاتری در مقایسه با گروه نظامی داشتند ولی در مکانیسم دلیل
تراشی میانگین گروه نظامی بالاتر از افراد غیرنظامی بود .همچنین
در مکانیسمهای دفاعی رشد یافته ،گروه افراد نظامی فقط در
مکانیسم پیشاپیش نگری میانگین بالاتری را در مقایسه با افراد
غیرنظامی داشتند .علاوه بر این در مکانیسمهای روان آزرده یافته
شد افراد غیرنظامی در مقایسه با افراد نظامی ،استفاده بیشتری از
دیگر دوستی کاذب داشتند .از لحاظ متغیر تاب آوری روانی،
میانگین گروه نظامی بالاتر از افراد غیرنظامی بود که نشان میدهد
افراد نظامی از میزان تاب آوری روانی بالاتری در مقایسه با افراد
غیرنظامی برخوردارند.

ورود به عرصه نظامی گری منجر به تغییرات عمدهای در زندگی
فردی ،خانوادگی و اجتماعی افراد میشود .تنیدگیهای زندگی
نظامی در کنار سختیها و خطرات بالقوه آموزشها و کار نظامی،
بهعنوان عوامل آشکارکننده به یک باره بر فرد وارد میشوند و با
توجه به زمینه قبلی ممکن است منجر به مشکلات انطباقی شده و
خود را به شکل آشفتگی هیجانی ،افزایش حساسیت به محرکهای
بیرونی ،اضطراب و تغییرات خلقی نشان دهند .با این همه اگرچه
خصوصیات ذاتی دورههای آموزش نظامی از جمله دوری از خانه و
خانواده ،تغییر سبک زندگی و عادات غذایی ،اختلال در خواب،
فعالیتها و تمرینات جسمی مستمر و بعضاً طاقت فرسا میتواند
تأثیرات منفی بر سلامت روان افراد نظامی داشته باشد ،اما اتخاذ
تمهیدات لازم میتواند سلامت روانی این گروه از افراد را در سطح
مطلوب حفظ کند [.]۲6
«تاب آوری» از همبستههای مهم و تعدیل کننده اثر بسیاری از
متغیرهای روانشناختی از جمله؛ بهزیستی روانشناختی ،فرسودگی
شغلی ،راهبردهای مقابلهای ،استرس پس از سانحه و سلامت روان
است [ .]۳۳سرسختی نظامی یک پیش بینی کننده مهم و یکی از
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مؤلفههای مرتبط با «تاب آوری» است .بهعلاوه گرایش به
هدفمندی در زندگی ،احساس کنترل بر رویدادهای آسیب زا ،داشتن
معنای مثبت برای زندگی و نگریستن به عوامل فشارزا بهعنوان
چالشهایی در زندگی ،پرسنل نظامی را در مقابل رویدادهای فشارزا
محافظت میکند [ .]۲6 ،۴2پژوهش تئودور [ ،]۴۳گرابز [،]۳6
جعفری [ ]۳۴و اسکومورفسکی [ ]۴2نقش پر اهمیت تاب آوری
برای مواجهه با استرس و افزایش بهزیستی افراد نظامی را تأیید
کردهاند .تئودور [ ]۴۳در پژوهشی که در زمینه فرسودگی شغلی،
خستگی و رضایتمندی نظامیان ارتش ایالات متحده آمریکا انجام
داد؛ به این نتیجه دست یافت که برنامه ریزی آموزشهای هدفمند
و ایجاد زمینههایی برای افزایش تاب آوری معنوی باعث کاهش
خستگی و فرسودگی شغلی در کارکنان نظامی میشود .گرابز []۳6
نیز در پژوهش خود اشاره میکند؛ بهزیستی معنوی و مؤلفههای
آن رابطه معکوسی با استرس پس از سانحه در افراد نظامی دارد
لذا به سبب ماهیت استرسزای مشاغل نظامی ،ایجاد زمینه برای
فعالیتهای مذهبی و معنوی که از جمله عواملی است که میتواند
تاب آوری معنوی را افزایش دهد ،از اهمیت خاص برخوردار است.
جعفری [ ]۳۴نیز به نتایج مشابهی دست یافته به این ترتیب که
تأکید بر تاب آوری معنوی میتواند راهبردهای مقابلهای افراد
نظامی را تحت تأثیر قرار دهد .هر چه منابع افراد برای مقابله بیشتر
باشد ،این احتمال کمتر وجود دارد که آنها گرفتار موقعیتهایی
شوند که در آن آسیب پذیرند .تلویحات چنین نتایجی به این مطلب
اشاره دارد که تاب آوری بالا و مکانیزمهای دفاعی رشد یافته تر در
افراد نظامی که در پژوهش حاضر نیز به آن اذعان شده است،
احتمالاً تحت تأثیر آموزشهای خاصی است که با شناخت و آگاهی
از اهمیت این مکانیزمها و راهبردها برای چنین مشاغلی ،به افراد
نظامی ارائه میشود .البته پژوهشهایی هم به این نکته اذعان دارند
که احتمالاً داوطلبان مشاغل نظامی افرادی با ویژگیهای خاص
هستند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود.
اسکومورفسکی [ ]۴2در پژوهش خود تلاش کرده مدلی از
ویژگیهای شخصیتی مرتبط با بهزیستی روانشناختی در پرسنل
نظامی به نام «مدل تاب آوری» ارائه دهد .او در این پژوهش ضمن
اشاره به اینکه ویژگیهای شخصی و شخصیتی پرسنل نظامی
میتواند آنها را در مقابل پریشانیهای روانشناختی محافظت کند؛
مدل تاب آوری را که از چندین ویژگی فردی مثل شخصیت،
سرسختی و مقابله تشکیل شده است بر روی افراد نظامی آزمون
میکند .وی بر این نکته تأکید میکند که تجربه استرس و
رویدادهای منفی بهتنهایی تعیین کننده میزان سلامت و رضایت
نیستند بلکه عوامل اشاره شده در این مدل یعنی ویژگیهای
شخصیتی ،روشهای مقابله و سرسختی ،پیش بینی کننده اصلی
سلامت و رضایت در پرسنل نظامی میباشند .نتایج پژوهشهای
دیگر همچنین نشان داده است شماری از پرسنل نظامی که در
معرض استرسهای جنگ بودهاند هیچ پیامد منفی سلامت را نشان
مجله طب نظامي
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ندادهاند لذا احتمالاً برخی ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد
نظامی ،توانسته است تاب آوری روانی و توان مقابله مؤثر را در این
افراد در مقابل چنین موقعیتهایی افزایش دهد [.]۴2 ،۴
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد افراد نظامی در سه مکانیسم
رشد نایافته نا ارزنده سازی ،گذار به عمل و همچنین خیالپردازی
اوتیستیک و در مکانیسم روان آزرده دیگر دوستی کاذب میانگین
پایینتری در مقایسه با گروه غیرنظامی داشته و میزان تاب آوری
روانی نیز در افراد نظامی بالاتر بوده است .اگرچه یافتههای برخی
پژوهشها اشاره به این مطلب دارد که مهارتهای مقابله هیجان
مدار ناسازگارانه ارتباطی با نتایج تاب آوری در افراد ندارد []۳1 ،۳۲؛
شواهد دیگر نشان میدهد که روان رنجور خویی تأثیر منفی بر
سازگاری با زندگی نظامی داشته و با عملکرد شغلی فرد نظامی
مداخله میکند و بدین ترتیب پرسنل نظامی با ویژگی نوروزگرایی
پایین ،تاب آوری روانی بیشتر و توان مقابله بهتری دارند و رضایت
از زندگی و سلامتی در آنها بالاتر است [ .]۴2در سایر پژوهشها
نیز این مسئله اذعان شده است که مشاغل نظامی آمادگی
فیزیولوژیکی و روانشناختی متفاوتی از سایر مشاغل را طلب میکند
[]۳۴-۴2و لذا شاید بتوان اینگونه تبیین کرد که افراد نظامی به
سبب ویژگیهای خود این مشاغل را انتخاب کرده یا به سبب این
ویژگیها برای این مشاغل برگزیده شدهاند و یا آموزشهای خاص
در دورههای نظامی ،اینگونه ویژگیها را بهتدریج در افراد نظامی
شکل داده است.
امینی [ ]۴۲نیز در پژوهش خود با اشاره به اینکه تاب آوری یکی
از عوامل پیش بینی کننده فرسودگی شغلی است ،پیشنهاد میکند
مهارتهای افزاینده تاب آوری از طریق تشکیل کارگاههای شناخت
و ارتقای تاب آوری به شاغلان مشاغل پر استرس آموزش داده
شود .با توجه به اینکه سرسختی و یافتن معنا میتواند میزان تاب
آوری را تحت تأثیر قرار دهد ،بنابراین برنامه ریزی برای آموزش
مؤلفههای سرسختی و مقابله به نیروهای متقاضی ،سودمند خواهد
بود .در زمینه سرسختی ،بهعنوان یکی از مؤلفههای تاب آوری
روانی نیز به همین ترتیب است .شواهد پژوهشی نشان میدهد که
آموزشهای خاص میتواند قابلیت سر سختی را در افراد افزایش
دهد .از آنجا که افراد نظامی آموزشهای خاص فیزیکی و روانی
دریافت میکنند ،نتایج پژوهش حاضر مبنی بر اینکه تاب آوری
روانی در افراد نظامی بالاتر از افراد غیرنظامی است ،با نتایج
پژوهشهای فوق همخوانی دارد.
از محدودیت اصلی پژوهش حاضر میتوان به محدود بودن جامعه
آماری به افراد نظامی و غیرنظامی شهر ارومیه اشاره کرد.
محدودیت دیگر پژوهش اختلاف میانگین سنی دو گروه بود .به این
ترتیب تکرار پژوهش بر روی نمونههای دیگر پیشنهاد میشود.
در نهایت توجه به این نکته اهمیت دارد که بر اساس نتایج پژوهش
حاضر ،گرچه میان افراد نظامی و عادی در زمینه استفاده از
مکانیزمهای دفاعی رشد یافته تفاوت چشمگیری وجود نداشت؛

۳۴۲ / تاب آوری روانی و مکانیزم های دفاعی در افراد نظامی

اوتیستیک بالاتر از گروه نظامی ولی در مکانیسم دلیل تراشی
 همچنین افراد غیرنظامی در.پایینتر از گروه نظامی عمل کردند
 استفاده بیشتری از دیگر دوستی کاذب،مقایسه با افراد نظامی
 میانگین گروه نظامی بالاتر، از لحاظ متغیر تاب آوری روانی.داشتند
از افراد غیرنظامی بود که نشان میدهد افراد نظامی از میزان تاب
.آوری روانی بالاتری در مقایسه با افراد غیرنظامی برخوردارند
 از شرکت کنندگان پژوهش بهویژه پرسنل:تشکر و قدرداني
یگان ویژه نیروی انتظامی ارومیه و همچنین خانم هاجر محمودی
 کمال تشکر و،که در گردآوری دادهها با ما همکاری داشتند
.قدردانی را داریم

تفاوت دو گروه نظامی و عادی در استفاده از مکانیزمهای دفاعی
 بدین ترتیب میتوان این تبیین احتمالی را.رشد نایافته معنادار بود
ارائه نمود که در شرایطی که تنیدگیها و فشارهای متعدد بالقوه
 به مشکلات انطباقی و آشفتگیهای هیجانی در افراد منجر،میتواند
،شود؛ افراد با مشاغل نظامی بهطور کلی با تاب آوری روانی بیشتر
 غیر انطباقی و ناکارآمد کمتر و،مکانیزمهای سازش نایافته
مکانیسمهای کارآمد و انطباقی بیشتری را برای مقابله به کار
.میبرند

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که افراد غیرنظامی در سه
 گذار به عمل و همچنین خیالپردازی،مکانیسم نا ارزنده سازی
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