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Abstract
Background and Aim: Dispositional Resiliency is an important area of military-related research. Due to the
importance of resilience, the development of appropriate tools for evaluating and measuring it has been considered
by researchers. The purpose of this study was to investigate the factor structure and psychometric properties of
the Persian version of the Dispositional Resiliency Scale.
Methods: This study is descriptive and psychometric research. The statistical population of this study was one
of the military units based in Tehran. From this population, based on inclusion and exclusion criteria, 310 people
were selected by the available sampling method. The instruments used were the 15-item Dispositional Resilience
Scale (DRS-15), the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-42), and the Generic Job Satisfaction Scale
(GJSS). The factor structure of the questionnaire was examined using confirmatory factor analysis. Also,
divergent validity was assessed with the DASS-42 questionnaire, and convergent validity was assessed with the
job satisfaction questionnaire and in order to determine the reliability, test-retest methods and calculation of
Cronbach's alpha coefficient were used. The collected data were analyzed using version 25 of SPSS software,
version 22 of AMOS software.
Results: The results of confirmatory factor analysis determined hierarchical model that three first-order factors
(commitment, control and challenge) are explained by a higher-order factor (χ2/df = 1.21, GFI = 0.95, CFI = 0.99,
SRMR = 0.02, TLI = 0.99, RMSEA = 0.02). The correlation of the total score of DRS-15 with depression (-0.42),
anxiety (-0.37), stress (-0.37), and job satisfaction (0.37) was significant (P < 0.01). Also, the internal consistency
of the factors assessed by Cronbach's alpha method was from 0.87 to 0.88, and the test-retest reliability after a 4week interval was confirmed (commitment: r = 0.78; control: r = 0.88; challenge: r = 0.75; hardiness: r = 0.82,
P <.001).
Conclusion: Based on the present study results, the Dispositional Resilience Scale (DRS-15) is a suitable tool
with good psychometric properties to measure Hardiness.
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زمینه و هدف :تابآوری گرایشی یکی از حوزههای مهم تحقیقات مرتبط نظامی است .با توجه به اهمیت تابآوری ،ساخت ابزارهایی
مناسب ،برای سنجش و اندازهگیری آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .هدف از این مطالعه بررسی ساختار عاملی و ویژگیهای
روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تابآوری گرایشی بود.
روشها :این مطالعه از نوع پژوهشهای توصیفی و روانسنجی محسوب میگردد .جامعه آماری این مطالعه یکی از واحدهای نظامی
مستقر در تهران بود .از این جامعه بر اساس مالکهای ورود و خروج 310 ،نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزارهای مورد
استفاده شامل مقیاس تابآوری گرایشی  15آیتمی ( ،)DRS-15مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ( )DASS-42و مقیاس رضایت
شغلی عمومی ( )GJSSبود .ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین روایی واگرا
با پرسشنامه  DASS-42و روایی همگرا با پرسشنامه رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تعیین اعتبار نیز از روشهای
آزمون -بازآزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .دادههای گردآوریشده ،با استفاده از نسخه  25نرمافزار  ،SPSSنسخه 22
نرمافزار  AMOSتجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی ،مدل سلسله مراتبی این پرسشنامه را تأیید کرد که سه عامل مرتبه یک (تعهد ،کنترل و
چالش) توسط عامل مرتبه باالتر تبیین میشوند (،GFI = 0/95 ،CFI = 0/99 ،SRMR = 0/02 ،TLI = 0/99 ،RMSEA = 0/02
 .)x2/df = 1/21همبستگی نمره کل پرسشنامه تابآوری گرایشی با افسردگی ( ،)-0/42اضطراب ( ،)-0/37استرس ( )-0/37و رضایت
شغلی ( )0/37معنیدار بود ( .)P >0/01همچنین ،همسانی درونی عوامل استخراج شده به روش آلفای کرونباخ از  0/87تا  0/88بود و اعتبار
بازآزمایی پس از فاصله  4هفتگی تأیید شد (تعهد ،r = 0/78 :کنترل ،r = 0/88 :چالش ،r = 0/75 :سرسختی.)P >0/01( ،r = 0/82 :
نتیجهگیری :بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،پرسشنامه تابآوری گرایشی ( )DRS-15ابزاری مناسب با خصوصیات روانسنجی قابل
قبول برای سنجش سرسختی است.
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طی چندین سال گذشته ،مطالعات مختلف عواملی که باعث
میشوند برخی از افراد بهتر از دیگران در برابر تنیدگی و شرایط
سخت مقاومت کنند را مشخص کردهاند .ویژگیهای فردی مرتبط
با تابآوری ( )Resilienceشامل عوامل محافظتی یا منابعی
هستند که استرس را کاهش میدهند ( )1و تابآوری میتواند
تأثیرات مثبتی در ایجاد پیامدهای سالمتی داشته باشد ( .)2بنابراین،
در دهه گذشته ،عالقه به مطالعه تابآوری در زمینههای
روانشناسی ،جامعهشناسی ،آسیبشناسی روانی ،زیستشناسی،
پزشکی و پرستاری افزایش یافته است (.)3
تابآوری ماهیتی پیچیده و چند بُعدی دارد و به طور کلی با
سه جنبه نتیجه (محصول) ،روند (فرایند) و ویژگی شخصیتی تبیین
میشود .ابتدا ،از دیدگاه نتیجه (محصول) ،تابآوری را میتوان به
عنوان نتیجهای تعریف کرد که علیرغم وجود عاملهای
استرسزای حاد و مزمن با سازگاری و انطباق موفقیتآمیز مشخص
میشود ( .)4از جنبه روند ،تابآوری فرآیندی پویا است که در آن
افراد با شرایط زندگی سازگار میشوند و به سرعت از بیماریها و
سختیها عبور میکنند ( .)5سرانجام ،از منظر ویژگیهای
شخصیتی ،تابآوری توانایی بازگشت و جهش از سختیها و سازگار
شدن و پختگی در مواجهه با موقعیتهای بد است (.)6
تابآوری با سازگاری روانشناختی بهتری همراه است و
میتواند به طور بالقوه تأثیرات مثبتی بر بهزیستی روانشناختی و
کیفیت زندگی بگذارد ( .)3همچنین خودکارآمدی فرد را در مقابله
و انطباق افزایش میدهد و رفتار مقابلهای مؤثر را امکانپذیر
میکند ،به مردم کمک میکند تا بهتر به موقعیتهای استرسزا
پاسخ دهند ( )7و نقش واسطهای (میانجی) برای راهبردهای
مقابلهای و آسیبشناسی روانی مانند اضطراب ،افسردگی ،عصبانیت
و پرخاشگری دارد در نتیجه بهزیستی روانشناختی را بهبود
میبخشد ( .)8به عبارت دیگر ،افراد تابآور معموالً ویژگیهایی
همچون سرسختی ،خود ارزشمندی ،خوشبینی واقعبینانه،
احساسات مثبت زیاد ،معنویت ،احساس هدف در زندگی و  ...را
گزارش کردهاند (.)9
سرسختی ( )Hardinessیک عامل تابآوری است به طوری
که از سرسختی گاهی اوقات به عنوان "تابآوری گرایشی" یاد
میشود ( .)10نظریهپردازان در مورد سازه سرسختی تمایل دارند
که آن را به عنوان یک بعد شخصیتی متشکل از ترکیب سه جزء
کنترل ،تعهد و چالش بدانند .افرادی که سرسختی بیشتری دارند،
تجربیات زندگی خود را جالب و ارزشمند تفسیر میکنند ،کنترل
بیشتری را بر اعمال خود تجربه میکنند و از تغییرات و چالشهای
زندگی به عنوان فرصتهایی برای یادگیری و رشد استفاده میکنند (.)11
در رابطه با تنیدگی ،برخی از محققان تأکید کردند که سرسختی
ممکن است به عنوان یک عامل حفاظتی پایداری و دوام افراد را
هنگام مواجهه با عوامل استرسزا یا نامالیمات زندگی حفظ کند

( .)12بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که سرسختی در برابر اثرات
مخرب استرس بر سالمتی و عملکرد محافظت میکند و افراد
سرسخت سالمت جسمی و روانی بهتری را گزارش میکنند (.)13
سرسختی بیانگر یک ساختار روانشناختی است که میتواند
باعث افزایش تابآوری در بین کارکنان نظامی شود و به عنوان
یک عامل محافظتی در برابر پیشرفت عالئم استرس پس از سانحه
در بین نظامیان عمل میکند ( .)14در میان جمعیتهای نظامی،
سرسختی به عنوان یک مؤلفه نظری برای مدلهای تابآوری و
اختالل استرس پس از سانحه نقش مهمی دارد و برخی از
نویسندگان از اصطالح سرسختی نظامی برای اشاره به نقش
منحصر به فرد سرسختی در تنظیم سالمتی جمعیت نظامی استفاده
میکنند ( .)15بنابراین ،سرسختی به عنوان یکی از اجزای سازنده
تابآوری در بین نظامیان در نظر گرفته میشود و میتوان این سازه
را به طور معنیداری اندازهگیری و مطالعه کرد تا دیدگاه افراد را
نسبت به پاسخهای سالم به مشکالت و استرس بهبود بخشید (.)15
تابآوری گرایشی یکی از حوزههای مهم تحقیقات مرتبط
نظامی است ( .)16،17در شغلهای پرخطر مانند مشاغل نظامی،
سرسختی یک مسیر امیدوارکننده برای آموزش و انتخاب افراد
تابآور که تحت شرایط استرسآور میتوانند سالم بمانند ( .)18در
تحقیقات قبلی در زمینه نظامی ،مشخص شده است که عالئم
استرس پس از سانحه با سرسختی ارتباط منفی دارد .به عنوان
مثال ،جانبازان ویتنامی که نمره باالیی از در مقیاس سرسختی را
کسب کردند ،عالئم استرس پس از سانحه کمتری را گزارش کردند
( )18و نمره سرسختی باال در میان جانبازان جنگ عراق ،با عالئم
کمتری از افسردگی و استرس همراه بود ( .)19کارکنان نظامی که
از نظر سرسختی نمره باالیی کسب کردند نسبت به کارکنان نظامی
که در این مقیاس نمره کمی گرفتند ،عالئم استرس پس از سانحه
کمتری را گزارش کردند و هنگامی که سطح قرار گرفتن در معرض
استرس جنگی باالتر بود ،این تمایز افزایش یافت ( .)20در همین
راستا در مطالعهای نظامیانی که دارای جراحت شدید همچون از
دست دادن اندامها در جنگ بودند اگر نمرات سرسختی کمی
داشتند بیشتر در معرض عالئم استرس پس از سانحه قرار
میگرفتند (.)21
تا به امروز ،مطالعات بررسی سرسختی ،جمعیتهای مختلفی
را شامل میشوند و از روشهای مختلفی استفاده میشود .با این
حال ،به دلیل عدم وجود یک ابزار اندازهگیری استاندارد برای
محققان ،سنجش سرسختی دشوار است .مقیاس تابآوری کانور-
دیویدسون ( )Connor–Davidson Resilience Scaleدر
نمونههای همچون زنان مبتال به سرطان ،نوجوانان مبتال به
سرطان ،دانشآموزان و دانشجویان مورد استفاده قرار گرفته و
ویژگیهای روانسنجی مناسب ،قابلیت روایی و اعتبار داشته است.
 CD-RSکه بیشتر برای اختالل استرس پس از سانحه در محیط
بالینی مورد استفاده قرار میگیرد ،خصوصیات و تواناییهای فرد را
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طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات روانسنجی است.
جامعه آماری مورد بررسی کلیه کارکنان یک واحد نظامی در تهران بود
که با مالکهای داشتن عضویت نظامی و کارمندی ،حداقل تحصیالت
دیپلم ،شاغل در مرکز نظامی ،حداقل یک سال سابقه شغلی و رضایت
و همکاری داوطلبانه در طرح پژوهشی به مطالعه وارد و با مالکهای
مأموریت ،بیماری شدید ،اخراج یا بازنشستگی ،تکمیل ناقص
پرسشنامه ،عدم تمایل برای ادامه همکاری از مطالعه خارج شدند.
حجم نمونه ،با توجه به نظر  )29( DeVellisکه حجم نمونه
 300نفری را برای بررسی اعتبار سازه و تحلیل عاملی خوب دانستهاند،
با احتساب نرخ ریزش احتمالی  320نفر تعیین شد .نمونه مورد نظر به
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .آزمودنیها همگی پس از
کسب رضایت آگاهانه شفاهی در پژوهش شرکت کردند و میتوانستند
در صورت تمایل به انصراف ،به همکاری خاتمه دهند .در پژوهش
حاضر از پرسشنامه تابآوری گرایشی ( ،)DRS-15مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس ( )DASS-42و پرسشنامه رضایت شغلی
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در مقابل مشکالت اندازهگیری میکند ( CD-RS .)3شامل 25
ماده در مورد  5عامل تصور شایستگی فردی ،اعتماد به غرایز فردی،
تحمل عاطفه منفی ،پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن ،کنترل و
تأثیرات معنوی است ،اما ویژگیهای تابآوری را پوشش نمیدهد
و دارای عمق کافی و شفافیت نیست ( .)3عالوه بر این ،این ابزار
این محدودیت را دارد که فاقد اطالعات در مورد خصوصیات
روانسنجی در کارکنان است و تابآوری را از منظر ویژگیهای
شخصیتی (سازه سرسختی) را اندازهگیری نمیکند؛ بنابراین نیاز به
ابزاری که در محیط نظامی ایران استفاده شود و دارای قابلیت
سنجش تابآوری از دیدگاه ویژگی شخصیت مقاوم و سرسخت
باشد به شدت احساس میشود.
مقیاس تابآوری گرایشی ( Dispositional Resilience
 )Scaleسرسختی روانشناختی را اندازهگیری میکند و بین کارکنان
نظامی که تحت استرس سالم میمانند و نظامیانی که مشکالت
مرتبط با استرس را تجربه میکنند ،تفاوت قائل میشود (.)22
سرسختی روانشناختی یک ویژگی شخصیتی در نظر گرفته میشود
و به عنوان یک سبک عملکرد کلی که شامل ویژگیهای شناختی،
عاطفی و رفتاری است بهتر درک میشود .همچنین سرسختی
روانشناختی یک ویژگی ثابت و یکسان نیست بلکه قابل تغییر و
انعطافپذیر است ( .)16بنابراین DRS ،ابزاری در نظر گرفته شده
است که میتواند جنبههای چند بُعدی تابآوری را اندازهگیری کند.
نسخه اصلی  45 DRSماده داشت که توسط  ،Bartoneدر سال
 1989ساخته شد و بعدها یک نسخه  15مادهای ( )DRS-15از
آن استخراج گردید که اعتبار و روایی رضایتبخش را در نمونههای
نظامی نشان داد ( DRS-15 .)10،23دارای  15گویه است که در
مقیاس  4درجهای لیکرت درجهبندی شده است و مطالعات نشان
دادهاند که این ابزار نه تنها برای افراد تحت فشار و استرس بلکه
برای افراد سالم نیز مؤثر است (.)23
 DRS-15به بسیاری از زبانها ترجمه شده است و برای
ارزیابی سرسختی استفاده میشود ( Ko .)24-28و همکاران این
مقیاس را به زبان کرهای ترجمه کردند و نتایج تحلیل عاملی
تأییدی سه بعد تعهد ،کنترل و چالش را برای ساختار عاملی
پرسشنامه شناسایی کرد و همچنین نتایج روایی همگرا و پیشبین
نشاندهنده همبستگی منفی و معنیدار بین  DRS-15و افسردگی
( -0/45تا  )r = -0/33و همبستگی مثبتی و معنیدار بین DRS-
 15و پرسشنامه تابآوری کرهای ( 0/59تا  )r = 0/33بود .ضریب
آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی در نمونه کرهای به ترتیب در دامنه
 0/0-75/83و  0/80-0/81گزارش شده است ( Solano .)28و
همکاران  DRS-15را روی نمونه بیماران برزیلی اجرا کردند
تحلیل عاملی اکتشافی سه خرده مقیاس را نشان داد میزان آلفای
کرونباخ کل مقیاس  0/71و برای سه خرده مقیاس تعهد ،کنترل و
چالش به ترتیب  0/66 ،0/72و  0/64به دست آمد .همچنین
همبستگی منفی و معنیداری بین  ،DRS-15تجارب استرسزا و

نشانههای فیزیولوژی و روانشناختی مرتبط با استرس گزارش شد
و در نمونه روانپزشکی نمرات سرسختی بیماران دارای شخصیت
مرزی نسبت به بیماران اضطرابی پایینتر بود ( Hystad .)26و
همکاران این مقیاس را روی  7280نفر ( 85درصد مرد) از کارکنان
نیروی نظامی نروژی اجرا کردند .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و
تأییدی از یک ساختار عاملی سلسله مراتبی شامل یک عامل کلی
بنام سرسختی و سه عامل جزئی (تعهد ،کنترل و چالش) حمایت
کرد .ضریب آلفای کرونباخ ابعاد  0/60-0/70گزارش شده است
( .)24پژوهش  Wongو همکاران نشان داد که این مقیاس از
پایایی ،روایی واگرا و سازه قابل قبولی در بین زنان چینی ( 542نفر)
برخوردار است و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از ساختار
سه عاملی مقیاس در نمونه چینی حمایت کرد و آلفای کرونباخ این
مقیاس  0/78به دست آمد و نمرات کل سرسختی با افسردگی
همبستگی منفی داشت و زنان بدون عالئم افسردگی نمرات
باالتری در  DRS-15گرفتند ( Dixon .)27و همکاران این
مقیاس را در بین نیروهای نظامی هوایی آمریکا ( 45634نفر) مورد
بررسی قرار دادند که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی چهار عامل (تعهد
به شغل ،خودمختاری ،انعطافپذیری و معنیگرائی) را گزارش
کردند ( Picardi .)15و همکاران نسخه ایتالیایی را بر روی 150
نفر از دانشجویان دانشگاه اجرا کردند که ضریب آلفای کرونباخ آن
 0/73و پایایی آزمون-بازآزمون در فاصله  4هفتهای  0/75به دست
آمد .همبستگی مثبت و معنیداری میان نمره کل  DRS-15و
سالمت عمومی و بهزیستی به ترتیب  0/33و  0/39گزارش شد
که حاکی از روایی و پایایی قابل قبول نسخه ایتالیایی است (.)25
بنابراین ،هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات روانسنجی نسخه
فارسی  DRS-15و کاربرد آن در کارکنان نظامی بود.
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( )GJSSاستفاده شد.
مقیاس تاب آوری گرایشي
مقیاس تابآوری گرایشی  15آیتمی ( )DRS-15توسط
 Bartoneدر سال  2007ساخته شده است و سه مؤلفه تحت عنوان
کنترل ،تعهد و چالش را اندازهگیری میکند که شامل جمالتی همچون
"بیشتر زندگی من صرف انجام کارهایی که معنادار است میشود"
(تعهد)؛ من فکر نمیکنم که بتوانم بر زندگی آینده خودم تأثیر بگذارم"
(کنترل؛ نمرهگذاری معکوس)؛ و "من از این چالش لذت میبرم وقتی
که مجبورم بیش از یک کار در یک زمان انجام دهم" (چالش) (.)30
این ابزار دارای یک طیف لیکرت چهار گزینهای از (یک کامالً مخالفم،
چهار کامالً موافقم) است .ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس (15
گویه)  ،0/81خرده مقیاس تعهد  ،0/82خرده مقیاس کنترل  0/66و
خرده مقیاس چالش  0/62گزارش گردید و ضریب همبستگی بین دو
اجرای مقیاس به فاصله سه هفته )P > 0/001( 0/75 ،به دست آمد
که نشان از پایایی این مقیاس بود .همچنین ضریب همبستگی بین
نمرات آزمودنیها ( )N = 358در مقیاس تابآوری گرایشی را با
پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه سالمت عمومی را جهت سنجش
روایی مقیاس مورد بررسی قرار دادند؛ که با پرسشنامه افسردگی بک
 r = -0/73و پرسشنامه سالمت عمومی  r = -0/59به دست آمد
( .)P > 0/001در مجموع نتایج مطالعه  Bartoneحاکی از روایی و
اعتبار مناسبی برای مقیاس است (.)10،23،30
مقیاس افسردگي ،اضطراب و استرس

مجله طب نظامي

دوره  ،23شماره  ،4تیر 1400

برای سنجش رضایت شغلی ،از این پرسشنامه  10سوالی معرفی
شده توسط  Macdonaldو  MacIntyreاستفاده شد ( .)33مقیاس
پاسخگویی این پرسشنامه به صورت پنجدرجهای از کامالً مخالفم ()1
تا کامالً موافقم ( )5است و نمره بیشتر به منزله رضایت شغلی بیشتر
است .بر اساس گزارش  Macdonaldو همکاران سازندگان این
مقیاس روایی سازه ،همگرا و پایایی این پرسشنامه را تأیید کردهاند .به
عنوان مثال ،بین رضایت شغلی عمومی و استرس شغلی ،مالل ،انزوا
و خطر بیماری و اختالل در محیط کار رابطه منفی و معنادار وجود
داشت و همبستگی مثبتی بین رضایت شغلی عمومی ،کنترل سالمتی
و شادی به ترتیب  0/23و  0/37گزارش شده است ( .)33همچنین بین
زنان و مردان در امتیازات این مقیاس تفاوت معنادار به دست نیامده و
نتایج تحلیل عامل اکتشافی ،روایی سازه عاملی آن را تأیید کرده است
نشاندهنده تک عاملی بودن پرسشنامه است و آلفای کرونباخ این
پرسشنامه برابر با  0/77است که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه
بود ( .)33نتایج تحلیل اکتشافی نسخه فارسی در مطالعه گلپرور و
همکاران این پرسشنامه روایی سازه عاملی آن را تأیید کرد و این
پرسشنامه با تحلیل مبتنی بر مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس ،از
جمله مقیاس کایزر-مایر -اولکین باالتر از  ،0/8آزمون کرویت بارتلت
معنادار و بارهای عاملی باالتر از  0/4برای سواالت ،مدل یک عاملی
آن تأیید شد که نشان از روایی سازه این پرسشنامه بود همچنین
همسانی درونی گویهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/84
بدست آمد که پایایی نسخه فارسی پرسشنامه را تأیید کرد .در مورد
روایی واگرا ،امتیازات حاصل از این پرسشنامه با استرس شغلی و
فرسودگی هیجانی رابطه منفی به ترتیب برابر با  0/55و  0/49و در
سطح  P >0/01معنادار نشان داد که در مجموع نتایج روایی و پایایی
این پرسشنامه را نشان داد (.)34
روش اجرا
برای استفاده از پرسشنامه تابآوری گرایشی ( )DRS-15در
جامعه ایران ،پس از تهیه نسخه اصلی مقیاس ،بدین شکل عمل
شد :پس از کسب اجازه کتبی از سازنده ابزار از طریق ایمیل ،ابتدا
پرسشنامه توسط چهار نفر متخصص روانشناسی (دو نفر عضو
هیئتعلمی و دو نفر دانشجوی دکترا) ،به طور مستقل و جداگانه
به زبان فارسی ترجمه شود و سپس ترجمههای انجام شده در یک
گروه تخصصی از اساتید روانشناسی بالینی آشنا به روانشناسی
نظامی مطرح و نظرات این افراد با یکدیگر هماهنگ شد .فرم
ترجمه شده به همراه یک نسخه از ابزار اصلی به دو نفر متخصص
که در هیچ یک از مراحل قبل حضور نداشته و با زبان انگلیسی و
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مقیاسی  42مادهای که توسط  Lovibondو  Lovibondدر
سال  1995ساخته شده است .این مقیاس ،یک پرسشنامه خود گزارشی
است که آزمودنی باید شدت (فراوانی) عالمت مطرح شده در هر عبارت
را که در طول هفتهی گذشته تجربه کرده است با استفاده از یک
مقیاس  4درجهای ( 0تا  )3نمرهگذاری کند این پرسشنامه سه وضعیت
روانی اضطراب ،افسردگی و استرس را مورد ارزیابی قرار میدهد و
دارای آیتمهای مربوط به عالئم و نشانههای افسردگی ( 14سوال)،
اضطراب ( 14سوال) و استرس ( 14سوال) است .این پرسشنامه از
لحاظ شاخصهای روانسنجی از ویژگی مطلوبی برخوردار است.
ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای افسردگی ،اضطراب و
استرس به ترتیب  0/90 ،0/84 ،0/91بود .جهت بررسی روایی همگرا
و افتراقی پرسشنامه  ،DASS-42پرسشنامه افسردگی بک ()BDI
و پرسشنامه اضطراب بک ( )BAIاجرا شد .همبستگی بین خرده
مقیاس اضطراب  DASS-42و اضطراب بک  r = 0/81و همبستگی
بین خرده مقیاس افسردگی  DASS-42و افسردگی بک نیز 0/74
=  rگزارش شده است که حاکی از روایی مطلوب این پرسشنامه است
( .)31افضلی و همکاران آلفای کرونباخ نسخه فارسی  DASS-42را
برای مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب 0/85 ،0/94
و  0/87گزارش کردند و برای محاسبه روایی مالکی از ضرایب
همبستگی بین نمرات مقیاس افسردگی با نمرات آزمون افسردگی بک

()Generic Job Satisfaction Scale
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()Depression, Anxiety and Stress Scale

 ،0/84نمرات مقیاس اضطراب با مقیاس اضطراب زونگ  0/83و
مقیاس استرس با مقیاس استرس دانشآموزان  0/75استفاده شد
(.)32( )P >0/01
پرسشنامه رضایت شغلي
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مفاهیم روانشناسی آشنا بودند ،تحویل داده شود و از آنها خواسته
شود تا مطابقت فرم ترجمه شده و ابزار اصلی را بررسی کنند و بعد
نسخه فارسی ابزار در اختیار دو فرد مسلط به زبان انگلیسی و
مفاهیم روانشناسی که نسخه اصلی پرسشنامه را مشاهده ننمودهاند،
قرار گرفت تا به انگلیسی ترجمه نمایند (ترجمه معکوس) .سپس
این نسخه با نسخه اصلی مورد مقایسه قرار گرفت و صحت ترجمه
عبارتها تأیید شد .پس از این مرحله ،طی یک بررسی مقدماتی
روی  20نفر از کارکنان نظامی ،میزان قابل درک بودن نسخه اولیه
فارسی  DRSبررسی شد و پس از رفع نواقص ،پرسشنامه برای
اجرا در نمونه اصلی آماده شد.

توزیع فراوانی و درصد اطالعات جمعیت شناختی
شرکتکنندگان در مطالعه در جدول  1نمایش داده شده است .بر
اساس اطالعات این جدول میتوان مشاهده نمود که در  310نفر
نمونه مطالعه حاضر بیشتر شرکتکنندگان  175نفر ( 56/5درصد)
زن بودند .از لحاظ تحصیالت بیشتر شرکتکنندگان  115نفر
( 37/1درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند و از لحاظ
وضعیت تأهل بیشتر شرکتکنندگان  190نفر ( 61/3درصد) متأهل
بودند .دامنه سنی شرکتکنندگان بین  25تا  57سال با میانگین
 38/30و انحراف معیار  7/88بود 42 .نفر ( 13/5درصد) سابقه
بیماری جسمی را داشتند که  13نفر اختالل گوارشی 6 ،نفر اختالل
قلبی و عروقی 4 ،نفر بیماری دستگاه تنفسی 8 ،نفر بیماری دستگاه
غدد درونریز 6 ،نفر بیماری دستگاه عضالنی -اسکلتی و  5نفر
سردرد را گزارش کردند .میانگین سابقه کار شرکتکنندگان در واحد
نظامی  17/14سال با انحراف معیار  8/79بود 29 .نفر ( 9/4درصد)
از شرکتکنندگان سابقه جبهه داشتند که میانگین حضور این تعداد
در جبهه  14/44ماه با انحراف معیار  6/43بود.
میانگین و انحراف نمرات آزمودنیها در خرده مقیاس
افسردگی  ،13/17 ± 10/55خرده مقیاس اضطراب ± 10/74
 ،12/46خرده مقیاس استرس  ،17/18 ± 11/06مقیاس رضایت
شغلی  ،27/01 ± 13/41خرده مقیاس تعهد  ،7/95 ± 5/17خرده
مقیاس کنترل  ،7/52 ± 5/03خرده مقیاس چالش 8/09 ± 5/15
و نمره کل  23/13 ± 56/39 DRS-15بود.

جدول .1 -اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان در مطالعه بر اساس توزیع فراوانی و درصد
خصوصیات جمعیت شناختي
جنسیت
سن

مقطع تحصیالت

سابقه بیماری جسمي
سابقه جبهه

135
175
41
181
43
45
17
22
68
115
88
190
103
17
42
268
29
281

43/5
56/5
13/2
58/4
13/9
14/5
5/5
7/1
21/9
37/1
28/4
61/3
33/2
5/5
13/5
86/5
9/4
90/6
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وضعیت تأهل

مرد
زن
30-20
31 -40
41 -50
60-51
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
متأهل
مجرد
مطلقه
بلی
خیر
بله
خیر

تعداد

درصد
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در گام بعد ،به بررسی ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه
پرداخته شد .به این منظور از بین کارکنان نظامی به روش
نمونهگیری در دسترس 310 ،نفر انتخاب گردید .بعد از کسب
رضایت شرکتکنندگان ،پرسشنامهها در اختیار آنها گذاشته شد.
همچنین  44نفر از آزمودنیها به فاصله چهار هفته مجدداً مورد
سنجش قرار گرفتند .دادههای حاصله به منظور بررسی ویژگیهای
روانسنجی این پرسشنامه مورد تحلیل آماری قرار گرفت به طوری
که روایی سازه پرسشنامه ،از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی
شد .جهت سنجش روایی همگرا ،همبستگی نمرات مقیاس مورد
نظر با نمره خرده مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس
( )DASS-42و رضایت شغلی ( )GJSSمحاسبه شد .به منظور
بررسی اعتبار پرسشنامه ،از روشهای بازآزمایی (به فاصله چهار
هفته) و همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد.

نتایج

J Mil Med
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گفته شده است که چنانچه کمتر از  0/05باشد نشانه برازش خوب،
بین  0/05تا  0/08نشاندهنده برازش تقریباً خوب ،بین  0/08تا
 0/10نشاندهنده برازش متوسط و بزرگتر از  0/1حاکی از برازش
ضعیف مدل است .شاخص  SRMRهر چه به صفر نزدیکتر باشد
نیکوئی برازش مدل باالتر است اگر مقدار این شاخص کمتر از
 0/05باشد مناسب است .عالوه بر این شاخصهای AIC
و  Hoelter's Nبرای مقایسه مدلها استفاده شد که هر چه مقدار
 AICپایینتر باشد و مقدار شاخص  200 Hoelter's Nو باالتر
باشد برازش مدل در مقایسه با مدلهای دیگر بهتر است ( .)35بر
اساس آنچه گفته شد و با توجه به نتایج شاخصهای ،GFI ، χ²/df
 TLI ،CFI ،SRMRو  RMSEAگزارششده در جدول ،2
مدل عاملی مرتبه دوم دارای برازش مناسبی است درنتیجه ،این
مدل تأیید شد (نمودار .)1

به منظور اطمینان از صحت ساختار عاملی ،از روش تحلیل
عامل تأییدی استفاده شد .در تحلیل عاملی تأییدی محقق به دنبال
یافتن این سوال است که آیا مجموعهای از پرسشها یک سازه یا
متغیر مشخص را اندازهگیری میکند؟
در این مطالعه ،برای بررسی برازش مدل از شاخصهای ، χ²
 ،χ²/dfشاخص نیکوئی برازش ) ،(GFIشاخص ریشه میانگین
مربعات باقیمانده استاندارد شده ) ،(SRMRشاخص توکر لویس
( ،)TLIشاخص برازش تطبیقی ( )CFIو ریشه میانگین مجذورات
خطای برآورد ) (RMSEAاستفاده شده است .مقادیر کوچکتر از
 3مجذور خی نرم شده ) (χ²/dfنشاندهنده برازش مناسب مدل
است و هر چه این شاخص کوچکتر باشد ،برازش مدل بهتر خواهد
بود .همچنین ،مقادیر باالتر از  0/9در شاخصهای  TLI ،GFIو
 CFIنیز برازش خوب مدل را نشان میدهد .در مورد RMSEA

جدول .2 -نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم تأییدی DRS-15
شاخصهای برازش
مدل

χ²

df

χ²/df

GFI

TLI

CFI

SRMR

AIC

Hoelter
Critical N

مدل عاملي مرتبه دوم
(سلسله مراتبي)

105/76

87

1/21

0/95

0/99

0/99

0/026

171/76

353

مدل یک عاملي

528/24

90

5/86

0/75

0/80

0/83

0/07

588/24

73

مدل سه عاملي

483/83

90

5/37

0/83

0/82

0/85

0/34

543/83

80

RMSEA
)(90% CI

0/02
()0/00-0/04
0/12
()0/11-0/13
0/11
()0/0-10/13
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نمودار .1 -آزمون مدل سه عاملی مرتبه دوم  DRS-15به همراه ضرایب استاندارد
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به منظور بررسی روایی واگرا و همگرای این مقیاس،
همبستگی پیرسون این مقیاس با خرده مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس و رضایت شغلی بررسی شد؛ که نتایج آن
نشانگر روایی واگرا و همگرای این مقیاس بود .نتایج در جدول 3
ارائه شده است.

جهت بررسی اعتبار این مقیاس از اعتبار بازآزمایی و همسانی
درونی سوالها استفاده شد که نتایج در جدول  4قابل مشاهده است.
نتایج نشان داد همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ کل مقیاس
 0/93بود .اعتبار بازآزمایی به فاصله  4هفته برای کل مقیاس 0/82
به دست آمد ( )P >0/01که نشان میدهد ابزار اعتبار خوبی دارد.

جدول .3-نتایج همبستگی بین  DASS-42 ،DRS-15و رضایت شغلی ()GJSS
مقیاسها

تعهد
کنترل
چالش
نمره کل DRS

مقیاس افسردگي

مقیاس اضطراب

مقیاس استرس

رضایت شغلي

** -0/37
** -0/36
** -0/37
** -0/42

** -0/30
** -0/31
** -0/37
** -0/37

** -0/29
** -0/32
** -0/36
** -0/37

** 0/34
** 0/33
** 0/31
** 0 /37

**معنیداری در سطح 0/01

جدول .4-نتایج ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار بازآزمایی مقیاس تابآوری گرایشی ( )DRS-15و خرده مقیاسهایش
مقیاسها

تعهد
کنترل
چالش
نمره کل DRS

آیتمها

آلفای کرونباخ

بازآزمایي

1 ،4 ،7 ،10 ،13
2 ،6 ،8 ،12 ،15
3 ،5 ،9 ،11 ،14
 15سؤال

0/88
0/87
0/88
0/93

**0/78
**0/88
**0/70
**0/82

**معنیداری در سطح 0/01
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با این حال ،شواهد از وجود یک عامل مرتبه باالتر سرسختی
حمایت میکنند و این نتیجه نباید به عنوان رد سایر مؤلفههای
سطح پایین (تعهد ،کنترل و چالش) تفسیر شود .ممکن است یک
سطح دارای اهمیت بیشتری در برخی پدیدهها باشد در حالی که
سطح دیگر برای سایر پدیدهها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به عنوان مثال ،هنگام بررسی اثرات سرسختی در شرایط بسیار
استرسزا مانند تمرینات آموزش نظامی ،بُعد و مؤلفه چالش ممکن
است اطالعات بیشتری نسبت به عامل سرسختی عمومی ارائه دهد
( .)36همچنین ممکن است مواردی وجود داشته باشد که بررسی و
تمرکز بر ابعاد جزئی به جای ساختار کلی منطقیتر باشد .به عنوان

] [ DOI: 10.30491/JMM.23.4.338

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه
فارسی مقیاس تابآوری گرایشی ( )DRS-15در کارکنان نظامی
بود .مقیاس تابآوری گرایشی در اصل برای ارزیابی میزان
سرسختی طراحی شد .یافتههای بهدست آمده از تحلیل عاملی
تأییدی نسخه فارسی مقیاس تابآوری گرایشی سه عامل مرتبه
اول تعهد ،کنترل و چالش را نشان داد این نتایج با پژوهش
 Bartoneسازنده نسخه اصلی مقیاس همسو است ( .)23عامل
اول با  5گویه با عنوان "تعهد" بیانگر این است که فرد تعامل و
درگیری فعال با جهان ،حس معنی در زندگی و اعتقاد دائمی به این
که زندگی ارزش زیستن دارد (در مقابل انزوا) را میسنجد ،عامل
دوم با  5گویه شامل مؤلفه "کنترل" که یک اعتقادی است که از
طریق تالش میتوان رویدادها و پیامدها را تحت تأثیر قرار داد و
اقدامات شخص تأثیر مهمی بر نتایج دارند .عامل سوم با  5گویه
نمایانگر مؤلفه "چالش" است که استقبال از تنوع و تغییر ،رویکرد
ماجراجویانه و کاوش در زندگی را ارزیابی میکند .یافتههای
نسخههای نروژی ،ایتالیایی ،برزیل ،کرهای و چینی نیز ساختار سه
عاملی این مقیاس را تأیید کردهاند ( )24-28و نتایج این پژوهش
با این نسخهها هماهنگ است .همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان
میدهد که مقیاس دارای ساختاری مرتبه دوم (ساختار
سلسهمراتبی) است که همسو با نسخه نروژی این مقیاس است که
شاخص  SRMRدر نسخه نروژی برابر با  0/06بود ( )24که این
شاخص در مطالعه حاضر برابر با  0/02بود که بیانگر این است که
نسخه فارسی برازش بهتری در مدل مرتبه دوم نسبت به نسخه

نروژی دارد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی در نسخه سه عاملی کرهای
در شاخص  RMSEAبرابر با  0/05بود ( )28که در مقایسه با
نسخه فارسی این شاخص بزرگتر بود ( )RMSEA = 0/02که به
این معناست که مدل تأییدی نسخه فارسی مقیاس تابآوری
گرایشی برازش بهتری نسبت به نسخه کرهای داشت .در این
پژوهش شاخصهای برازندگی نزدیک به یک به دست آمد که
حاکی از برازش خوب مدل است ( .)CFI = 0/99میتوان علت
برازش بهتر نسخه فارسی را این دانست که این مقیاس در جامعه
نظامی مورد بررسی قرار گرفته است در حالی که نمونه مورد نظر
در نسخه کرهای و نروژی افراد عادی جامعه بودند .به گونهای که
نسخه اصلی این پرسشنامه در جامعه نظامی آمریکا مورد استفاده و
روانسنجی قرار گرفته است و این مقیاس در مطالعات مرتبط نظامی
و در جهت استخدام بهتر نیروی نظامی بیشتر مورد استفاده
تحقیقات قرار میگیرد.

 / 346محسنآبادی و همکاران

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-10-02

مجله طب نظامي

دوره  ،23شماره  ،4تیر 1400

] [ DOI: 10.30491/JMM.23.4.338

مثال ،امروزه عالقه به توسعه برنامههای آموزشی با هدف افزایش
سرسختی روانشناختی وجود دارد .محققان در زمینههای مختلف
مانند ورزش ،مراقبتهای تسکینی و آموزش افسران نیاز به
برنامههای مداخلهای را برای افزایش سطح سرسختی و اطمینان
از عملکرد مؤثر این آموزشها در افراد ابراز کردهاند ( .)37مفهوم
سرسختی به عنوان سبک شخصیتی گسترده شامل سه عامل
خاصتر است که طراحی برنامههای توسعه با هدف افزایش
سرسختی را آسان میکند .ابعاد فرعی خاصتر ممکن است نقطه
شروع بهتری برای توسعه سبک تابآوری و سرسختی روانشناختی
نسبت به بُعد کلی باشد (.)24
یافتههای مربوط به روایی واگرا خرده مقیاسها و نمره کل
مقیاس تابآوری گرایشی با مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و
استرس همبستگی منفی و معناداری داشتند که حاکی از روایی
مطلوب این پرسشنامه است و در صورتی که افراد ویژگیهای یک
فرد سرسخت داشته باشد نشانههای آسیب روانشناختی پایینتری
و سالمت روان باالتری خواهد داشت ( .)19این نتایج با مطالعات
نسخه ایتالیایی ،چینی و کرهای همسو بود به طوری که این مقیاس
نیز در این مطالعات با مقیاس بهزیستی روانشناختی همبستگی
مثبت معنادار و با مقیاس افسردگی همبستگی منفی معنادار داشت
( .)25،27،28همچنین نسخه کرهای مقیاس تابآوری گرایشی
تفاوت معنیداری در نمرات سرسختی بین شرکتکنندگان افسرده
و غیر افسرده را نشان داد به گونهای که افراد افسرده نسبت به
افراد غیر افسرده (سالم) سرسختی کمتری دارند ( .)28طبق نتایج
مطالعات قبلی ،سرسختی پایین با افسردگی با شدت بیشتر همراه
بود به طوری که سرسختی در چندین مطالعه همبستگی منفی را
با افسردگی نشان داده است ( )38 ,14در همین راستا در پژوهش
حاضر نیز همبستگی منفی بین سرسختی و افسردگی گزارش شد
( .)r = -0/42عالوه بر این در مطالعات مختلف گزارش شده است
که سرسختی روانشناختی بر واکنشهای افراد در برابر استرس و
عالمتهای روانپزشکی تأثیر مثبت میگذارد ( .)39به همین
ترتیب ،نشان داده شده است که سرسختی روانشناختی با افسردگی
و عالئم اضطراب کمتر در بین نظامیان همراه است (.)40
پژوهشهای قبلی نشان دادهاند که سرسختی یک پیشبینی کننده
سالمت روان و سازگاری و انطباق بهتر با استرس ناشی از آسیب
است و هرچه سرسختی فرد پایینتر باشد ،نمرات خود گزارشی افراد
در مورد عالئم جسمی و روانی باالتر است ( .)14سرسختی پایین
با بیماریهای روانپزشکی به خصوص اختالالت اضطرابی مرتبط
است ( )41که مطالعه ما نیز همبستگی سرسختی با اضطراب و
استرس را  r = -0/37و معنادار نشان داد که تأییدی بر همبستگی
متوسط بین این سازهها است.
یافتههای مربوط به روایی همگرا خرده مقیاسها و نمره کل
مقیاس تابآوری گرایشی با مقیاس رضایت شغلی همبستگی مثبت
و معناداری را نشان داد که حاکی از روایی مطلوب این پرسشنامه

است .مطالعات قبلی از این یافته حمایت میکنند و رابطه مثبت و
معناداری بین سرسختی و مؤلفههای آن با رضایت شغلی در نمونه
نظامی گزارش کردهاند به گونهای که از مؤلفه تعهد به عنوان
مهمترین مؤلفه نام میبرند ( .)42در تبیین این یافتهها میتوان
نتیجه گرفت که افراد سرسخت به جای اینکه یک موقعیت
استرسزا را به عنوان تهدید در نظر بگیرند آن را به عنوان فرصتی
برای رشد و شکوفایی تفسیر میکنند و این افراد نسبت به شغل
خود تعهد باالتری دارند و احساس کنترل بیشتری بر زندگیشان و
اتفاقات اطراف خود دارند که در نهایت رضایت شغلی باالتری را
برای آنها به ارمغان خواهد آورد.
ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای تعهد ،کنترل و چالش
به ترتیب  0/87 ،0/88و  0/88بودند ،بیانگر این بود که مقیاس
تابآوری گرایشی در سنجش سرسختی در کارکنان نظامی
همسانی درونی و اعتبار مطلوبی دارد این یافتهها همسو با مطالعه
نسخه کرهای بود که ضریب آلفا را در خرده مقیاس تعهد ،کنترل و
چالش به ترتیب  0/75 ،0/81و  0/83گزارش کرده است (.)28
ضریب آلفای کرونباخ نمره کل مقیاس برابر با  0/93بود که از
میزان اعتبار نسخه اصلی ( ،)a =0/81نسخه چینی (،)a =0/78
نسخه ایتالیایی ( ،)a =0/73نسخه نروژی ( ،)a =0/79نسخه برزیل
( ،)a =0/71نسخه کرهای ( )a =0/85بیشتر بود (.)28-24 ،10
اعتبار به روش بازآزمایی در طول  4هفته نیز همبستگی r = 0/82
و معناداری را نشان داد که در نسخه اصلی  Bartoneبازآزمایی
سه هفتگی را  0/75گزارش کرد و نسخه کرهای نیز بازآزمایی با
فاصله زمانی سه هفتگی را  0/80نشان داد همچنین بازآزمایی در
نسخه ایتالیایی با فاصله زمانی یک ماهه همبستگی  0/75گزارش
شد که نسبت به نسخه فارسی کمتر بود (.)10،25،28
محدودیت عمده پژوهش حاضر شامل تصادفی نبودن شیوه
نمونهگیری ،مقطعی بودن این بررسی ،عدم استفاده از ابزار مختص
به تابآوری جهت بررسی روایی همگرا و ابزارهای تشخیص بالینی
بود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با گسترش نمونههای
بالینی و غیر بالینی ،مبتنی بر ویژگیهای جمعیت شناختی ،زمینه
کاربرد دقیقتر این مقیاس را در گسترههای بالینی و پژوهشی
فراهم ساخت .همچنین میتوان از این ابزار در قالب یک طرح
مطالعاتی کوهورت (طولی -آیندهنگر) استفاده کرد به گونهای که
ابتدا در زمان استخدام نیروهای نظامی و به طور مکرر در فواصل
زمانی مختلف این افراد را مورد ارزیابیهای پیدرپی قرار داد تا به
بررسی نقش محافظتی این سازه در برابر مشکالت روانی و
پیشبینی سالمت روان در کارکنان نظامی به طور دقیق پرداخته
شود .در مطالعات آتی محققان میتوانند به بررسی ارتباط سرسختی
با سایر متغیرهای روانی و پیشبینهای آن پرداخته و در طرحهای
آزمایشی و کارآزماییهای بالینی تأثیر مداخالت روانشناختی از
جمله آموزش مبتنی بر سرسختی را با این ابزار مورد ارزیابی قرار
دهند.
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 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 سرسختی روانشناختی یکی از عوامل اصلی در افزایش سالمت
روان کارکنان نظامی میباشد؛ بنابراین تدوین و بومیسازی
ابزار سنجش سرسختی میتواند زمینه را برای ارزیابی میزان
،تابآوری کارکنان نظامی مخصوصاً در موقعیتهای استرسزا
.حوادث و بالیا فراهم آورد
 افزایش سرسختی کارکنان نظامی با توجه به شغل استرسزا میتواند
.موجب بهبود و افزایش سالمت روان و رضایت شغلی شود
 از این ابزار میتوان در طرحهای آزمایشی با هدف آموزش
تابآوری برای جوامع نظامی همچون مطالعات خارجی جهت
بررسی میزان کارآیی این مداخالت در میزان افزایش سرسختی
.کارکنان استفاده کرد

نتیجهگیری
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان میدهند که پژوهشگران
میتوانند از مقیاس تابآوری گرایشی به عنوان ابزاری معتبر برای
اندازهگیری سرسختی روانشناختی در حیطه روانشناسی نظامی
 همچنین این امکان را برای پژوهشگران و مدیران.استفاده کنند
سازمان فراهم میسازد تا با استفاده از این پرسشنامه امکان ارزیابی
سرسختی روانشناختی را در پژوهشهای خود کسب نموده و یا برای
.ارزیابی این سازه در پایشهای سالمت روان کارکنان استفاده نمایند
 مقاله حاضر حاصل بخشی از طرح:تشکر و قدرداني
 با کد اخالق1398/08/21 تحقیقاتی مصوب در تاریخ
 در دانشگاه علوم پزشکیIR.BMSU.REC.1398.276
 از کلیه متخصصین و کارکنان نظامی.بقیهاهلل (عج) میباشد
شرکتکننده در پژوهش حاضر که ما را در انجام این مطالعه یاری
.نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم
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