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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه س��طح دی �نداری ،مهارتهای ارتباط بینفردی
با تابآوری س��ربازان یکی از پادگانهای نظامی اس��ت .روش پژوهش توصیفی از
نوع همبس��تگی بود .به همین منظور با اس��تفاده از جامعه آماری پژوهش ،نمونهای
ب��ه تع��داد  200آزمودنی انتخاب ش��دند .آزمودنیها به پرسش��نامههای دینداری
گالک 1و اس��تارک ،)1965( 2مهارته��ای ارتباط بینف��ردی منجمیزاده ()1391
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و تابآوری کانر 1و دیویدس��ون )2003( 2پاس��خ دادند .دادهها با استفاده از روش
همبس��تگی پیرس��ون و رگرس��یون گامبهگام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
نش��ان داد ابعاد دینداری با روابط بینْفردی و تابآوری ارتباط مثبت معنادار دارند
و برخ��ی ابعاد دینداری پیشبینیکننده خوبی ب �رای تابآوریاند .همچنین نتایج
نش��ان داد که بین مهارتهای ارتب��اط بینفردی و تابآوری ،رابط��ه مثبت معنادار
وجود دارد.
کلیدواژگان :دینداری ،مهارتهای ارتباط بینفردی ،تابآوری ،سربازان.
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 .1مقدمه

در برههای از تاریخ زندگی میکنیم که بهرغم پیش��رفتهای ش��گرف انسان در عرصههای مختلف
علم و فناوری ،از نظر س�لامت روانی ،افراد جوامع مختلف در هیچ قرنی تا این اندازه دچار بحران
نبودهان��د (اس��حاقی و هم��کاران .)1388 ،اضطراب ناش��ی از نوع ش��غل و مأموریتهای پیچیده،
قوانین س��خت ،دوری از خانواده ،احتمال معلولیت و ترس از شکس��ت ،اس��ارت و حتی مرگ ،از
جمله مس��ائلی هستند که احتمال آنها در مش��اغل نظامی بسیار بیشتر از مشاغل غیرنظامی است و
در نتیجه مش��کالت روانشناختی بیش��تری در پی خواهند داشت (آزاد مرزآبادی .)1388 ،آموزش
نظامی ش��امل آموزش فیزیکی ،انطباق و عملکرد در موقعیتهای اضطرابآور میباش��د (نوری و
همکاران .)1393 ،دوران سربازی دورانی است که به دلیل وجود شرایط خاص این دوره و اتفاقات
حاص��ل از آن ،حض��ور در این مقطع از زندگی را برای فرد س��خت و طوالنی میکند .درواقع دوران
س��ربازی به علت ایجاد ش �رایط جدید ،دوری از خانواده و ش �رایط سخت و مستحکم حاکم بر آن،
فش��ار باالیی را بر فرد تحمیل میکند (حبی و همکاران .)1393 ،امروزه با توجه به شرایط سخت و
فشار باالیی که بر روی نیروهای مسلح و نظامی کشورهای مختلف وجود دارد و ِسمتهای حیاتی
و مهم��ی که این افراد ب��ر عهده دارند  ،ش��اهد افزایش بیماریهای روانی و اضطرابهای ش��غلی و
درنتیجه آسیبهای روانی هستیم (دالور و همکاران.)1392 ،
یک��ی از موقعیتهای��ی که بیش��تر جوانان ذکور جامع��ه در آن قرار میگیرند ،خدمت س��ربازی
اس��ت و به علل ش �رایط روانی و محیطی خاص حاکم ،ممکن اس��ت میزان آسیبپذیری جوانان را
افزایش دهد (احمدی و همکاران .)1394 ،بهتازگی رویکرد روانشناسی مثبتنگر با شعار توجه به
1. Connor
2. Davidson

1. Resilience
2. Lemay & Ghazal
3. Masten, Best & Garmezy
4. Conner
5. Davidson
6.Condly

| رابطۀ نگرش دینی ،مهارتهای ارتباط بینفردی با تابآوری در سربازان |

اس��تعدادها و توانمندیهای انسان مورد توجه حوزههای مختلف روانشناسی قرار گرفته است .این
رویکرد بر شناسایی و پرورش توانمندیهایی تأکید دارد که زمینه ارتقای سالمت و شادکامی انسان
را فراه��م میآورد .تابآوری 1یکی از مهمترین مفاهیمی اس��ت که در ای��ن رویکرد در کانون توجه
پژوهش��گران قرار گرفته است (شیخاالسالمی و حسننیا .)1394 ،اصطالح تابآوری به مثاب ه یک
مؤلف ه ش��خصیتی در اواخر قرن بیس��تم بر اساس پژوهشهایی که در زمین ه فرایندهای عالی مؤثر بر
کنترل و هدایت فرایندهای ش��ناختی انجام ش��د ،پا به عرصه تحقیقات روانشناختی گذاشت (لمی
و گ��زل .)2001 2،تابآوری به منزله یک س��پر در برابر موقعیتهای تهدیدکنن��ده و فرایند مقابله و
س��ازگاری موفقیتآمیز ،با ش �رایط چالشانگیز و اضطرابآفرین زندگی تعریف میش��ود (ماستن،
بس��ت و گارمزی .)1990 3 ،تابآوری ش��امل حفظ آرامش در شرایط اضطراب ،انعطافپذیری در
رویارویی با موانع ،اجتناب از راهبردهای فرسایش��ی ،حفظ خوشبینی و احساس��ات مثبت هنگام
دشواریهاس��ت (رنجبر و همکاران .)1390 ،میتوان گفت ت��ابآوری  ،توانمندی فرد در برقراری
تعادل زیستی – روانی در موقعیتهای خطرناک است ،درواقع تابآوری شرکت فعال و سازنده فرد
در محیط خود نیز به شمار میآید (کانر 4و دیویدسون.)2003 5،
پژوهش��گران نش��ان دادند که تابآوری با دلبس��تگی ایمن به خدا (احمدی ،ش��یخ ،سرابندی،
ت دوس��تی و تقابل دوس��تی
 ،)1391ه��وش هیجانی (شیخاالس�لامی و حس �ننیا ، )1394،کیفی 
(حجازی و سلیمانی ، )1389 ،حمایت اجتماعی (خباز ،بهجتی ،ناصری ،)1390 ،هوش معنوی
(کش��اورزی و یوس��فی ،)1391 ،حل مس��ئله (بهزادپور ،مطه��ری ،گ��ودرزی )1392 ،و دینداری
(جمشیدی ،عرب ،درخواه )1392 ،همبستگی مثبت معنادار دارد.
گارمزی با بررس��ی پژوهشها ،عوامل ارتقادهند ه تابآوری را به س��ه دس��ته فردی (نظیر هوش
ذات��ی و خلقوخو) ،خانوادگی (ویژگیهای خانوادگی و میزان حمایتی که اعضای خانواده از فرد به
عمل میآورند) و اجتماعی (حمایت بیرونی از جانب اش��خاص و س��ازمانهای خارج از خانواده
که میتواند هم فرد و هم خانواده را یاری دهد) تقسیمبندی میکند (به نقل از کاندلی.)2006 6،
از عوام��ل مؤثر ک��ه موجب ارتقای تابآوری میش��ود ،ارتب��اط اجتماعی اس��ت؛ ارتباطی که
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از طریق همس��االن و گ��روه اجتماعی تأمین میش��ود (راتر .)1985 1،مهارت ارتب��اط اجتماعی یا
بینف��ردی ،یکی از رفتارهای مهم در زندگی جمعی امروز به ش��مار میآی��د .اهمیت این مهارتها
به حدی اس��ت که برخی آن را یکی از انواع هوش دانس��تهاند (اس��ترنبرگ .)1986 2،این مهارتها
از س��ویی بر روابط افراد و کیفیت دوس��تی ،و از س��وی دیگر بر بهداش��ت روانی افراد و نیز عملکرد
اجتماع��ی س��ودمند و مؤث��ر در اجتماع تأثی��ر دارند .هالینگ��ر مهارتهای اجتماعی را مش��تمل بر
مهارتهایی میداند که برای داش��تن ارتباط مؤثر با دیگران و کس��ب پذیرش از جانب آنها ضروری
هس��تند (هالینگر .)1987 3،مریل و گیمپل این مهارتها را توانای��ی آغاز و تداوم ارتباط اجتماعی
تعریف میکند که دریافت تقویت اجتماعی از دیگران را موجب میشود (مریل و گیمپل.)1998 4،
بایر معتقد بود مهارت ارتباط اجتماعی مهارتهای مختلفی مانند گوش دادن مؤثر  ،تنظیم عواطف،
توانایی دریافت و ارس��ال پیامهای واضح ارتباطی ،بینش ،بینش نس��بت به فرایند ارتباطی و توانایی
دف��اع از عقاید و نظرات خود را ش��امل میش��ود (بایر .)1996 5،در حقیق��ت همانطور که فرانکل
معتقد است ،صمیمیت به همراه دریافت حمایت اجتماعی ،به فراموشی موقعیت تنشزا میانجامد
(آستین.)2002 6،
از عوام��ل دیگ��ر مؤثر در تابآوری ،دینداری اس��ت .برخی محققان به این نتیجه رس��یدند که
دین بهعنوان س��ازوکاری حفاظتی ،موجب ارتقای تابآوری در نوجوانان در معرض خطر میش��ود
10
(بال .)2003،جیمز 7،یونگ 8فروم 9و دیگر روانشناسان به اهمیت دین اشاره کردهاند .پارگامنت
نقشهای روانشناختی مهم و بیشمار دین را در کمک به مردم برای درک و کنار آمدن با رخدادهای
زندگی چنین توصیف کرده اس��ت :دین میتواند در ایجاد احس��اس امید ،احس��اس نزدیک بودن به
دیگران ،آرامش هیجانی ،فرصت خودش��کوفایی ،احساس راحتی ،مهارت تکانه ،نزدیکی به خدا و
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کمک به حل مشکل مؤثر باشد (نیومن 1و پارگامنت.)1990 ،
بررس �یها نشاندهنده همبس��تگی مثبت بین دیندار بودن با سالمت روان بودهاند (برای نمونه،
9
برگین 2،مس��ترز 3و ریچ��اردز1988 4،؛ براون 5،ندوبی��وس 6،و گری1990 7،؛ ویلیامز 8،الرس��ن
و بوک��ر1991 10،؛ پاولس��ون 11و هم��کاران1998 ،؛ کونین��گ1998 12،؛ ابه��ری1375 ،؛ نجف��ی
و هم��کاران1377 ،؛ غباریبن��اب و خدایاریف��رد1380 ،؛ روح��ی عزی��زی .)1380 ،مطالعات
انجامش��ده در گروههای خاص نظیر فرزندان والدین مبتال به اختالل افس��ردگی عمده (کاس��ن 13و
هم��کاران ،)2011 ،کودکانی که با آنها بدرفتاری ش��ده (کی��م )2008 14،و خانوادههایی که در آنها
یک��ی از والدین فوت کرده (گریف 15و همکاران )2007 ،نیز مؤید وجود رابطه مثبت بین دینداری
و تابآوری بودهاند .در ایران نیز هاشمی و جوکار ( )1390بین تعالی معنوی و تابآوری ،و حمید
و هم��کاران ( )1391بی��ن هوش معنوی و ت��ابآوری رابطه معناداری یافتهاند .ش��ریفی و همکاران
( )1384رابطه نگرش دینی و س�لامت عمومی و شکیبایی در دانشجویان را بررسی کردهاند .رابطه
حاکی از آن بود که نگرش دینی با افزایش س�لامت عمومی و ش��کیبایی رابطه مثبت معناداری دارد.
جمش��یدی و هم��کاران ( )1392با بررس��ی رابط��ه بین نگرش دین��ی و ت��ابآوری در دانشآموزان
راهنمای��ی دریافتند که می��ان ابعاد دینداری و ت��ابآوری رابطه مثبت معنادارا وج��ود دارد .با مرور
پژوهشهای موجود مش��خص ش��د که در هیچکدام از این پژوهشها اثر دی �نداری و ارتباطگرایی
بر تابآوری در س��ربازان مش��غول به خدمت بررسی نشده اس��ت .همانطور که مشخص شد دوره
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س��ربازی یکی از دورههای س��خت و طاقتفرسا برای مردان جوان است که س��ازگاری با این دوره،
اهمیت��ی وی��ژه دارد .به همین دلیل ،هدف پژوهش حاضر بررس��ی رابطه نگرش دینی و مهارتهای
ارتباط بینفردی با تابآوری در سربازان است .فرضیههای این تحقیق بدین قرارند:
 .1بین ابعاد دینداری و تابآوری سربازان رابطه مثبت وجود دارد؛
 .2بین ابعاد دینداری و مهارتهای ارتباط بینفردی در سربازان رابطه وجود دارد؛
 .3بین مهارتهای ارتباط بینفردی و تابآوری در سربازان رابطه وجود دارد.

 .2روش تحقیق
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روش ای��ن مطالع��ه از نوع توصیفی -همبس��تگی بوده اس��ت .جامعه آماری پژوه��ش حاضر  ،کلیه
سربازان شرکتکننده در دوره آموزشی سال  1395در یکی از پادگانهاست که تعدادشان چهارصد
نفر بودو دو ماه از آموزششان میگذشت .از این تعداد ،دویست نفر با استفاده از فرمول کوکران نفر
بهصورت تصادفی انتخاب شد.

 .3ابزارهای پژوهش

الف) پرسش�نامه نگرشس�نج مذهبی :س �راجزاده گویههای این پرسش��نامه را که در ابتدا بر پای ه
الگوی گالک و استارک تدوین شده بود ،با منابع اسالمی تطبیق داده است (سراجزاده .)1377 ،این
پرسش��نامه دارای  26پرسش است و چهار ُبعد باورهای دینی (دارای هفت پرسش)ُ ،بعد تجربی یا
عواطف دینی (دارای شش پرسش)ُ ،بعد پیامدی یا آثار دینی (دارای شش پرسش) ،و ُبعد مناسکی
یا اعمال دینی (دارای هفت پرس��ش) را میس��نجد .همه عبارتهای پرسشنامه پرسشهای نگرشی
ً
و دارای پن��ج گزین��ه از نوع لیک��رت بودهاند .1 :کامال مخالف .2 ،مخال��ف .3 ،بینابین .4 ،موافق،
 )13791ضریب همبستگی -0/62
5
 0/41را گزارش کرده اس��ت .همچنین ضرایب آلفای اس��تاندارد چه��ار مقیاس مربوط به چهار بعد
دینداری را  0/87تا  0/92گزارش کرد؛
ب) پرسشنام ه تابآوری :این پرسشنامه را کانر و دیویدسون )2003( 1با مرور منابع پژوهشی
ساختهاند .این پرسشنامه  25پرسش و چهار خرده مقیاس (تحمل عواطف منفی ،جهتگیری هدف،
مقابله معنوی و رهبری) دارد که بهصورت پنج درجهای توسط هر آزمودنی پاسخ داده میشوند .ضریب
1. Conner & Davidson

 .4یافتههای تحقیق

در این پژوهش ،از آزمون تحلیل رگرس��یون برای تعیین نقش پیشبین ابعاد دینداری و مهارتهای
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پایایی همس��انی درونی از طریق آلفای کرونباخ این پرسش��نامه در دامنهای از  0/76تا  0/90گزارش
شده است .ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه  0/81به دست آمده است .ضریب همبستگی این
پرسشنامه با پرسشنامه مقابله آدامز و بلودن معنادار است P > 0/01( :و .)r =0/43
محمدی ( )1384این پرسشنامه را برای استفاده در ایران بهروز کرده است .سامانی و همکاران
( )1386ضریب آلفای کرونباخ این پرسش��نامه را در دانش��جویان  0/87به دست آوردهاند .مدانلو
( )1388در یک پژوهش مقدماتی در میان دانشجویان ضرایب این پرسشنامه را از طریق روشهای
آلفای کرونباخ دو نیمهس��ازی کرد .نتایج نش��ان داد که ضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمهس��ازی به
ترتیب  0/79و  0/74اس��ت .همچنین برای بررس��ی ضریب روایی پرسشنامه تابآوری از مقیاس
عواطف مثبت و منفی و مقیاس ش��ادی و افسردگی استفاده شد .نتایج نشان داد که مقیاس عواطف
مثب��ت ( )r =0/66و منف��ی ( )r =0/41و مقی��اس ش��ادی ( )r =0/46و افس��ردگی ( )r =0/45ب��ا
پرسشنامه تابآوری همبستگی معناداری دارند؛
یزاده ( )1391ساخته و دارای 19
ج) پرسشنامه مهارت ارتباط بینفردی :این پرسشنامه را منجم 
پرسش است که هدفش سنجش میزان مهارت ارتباط بینفردی است .طیف پاسخگویی این پرسشنامه
از نوع لیکرت است که از بسیار پایین تا بسیار خوب میباشد .مجموع امتیازات این پرسشنامه از  19تا
یزاده برای بررسی اعتبار و روایی این
 95است که نشاندهنده میزان مهارت ارتباطی فرد است .منجم 
پرسشنامه ،همبستگی این پرسشنامه را با پرسشنامه برقراری ارتباط مؤثر بررسی کرد و میزان همبستگی
ب��االی  0/698را گ �زارش کرد  .همچنین برای پایایی این پرسش��نامه از روش آلفای کرونباخ اس��تفاده
یزاده .)1391 ،بررسی پایایی این پرسشنامه در این
ش��د که پایایی  0/73را گزارش کرده است (منجم 
تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان  0/80را نشان داد.
در ای��ن تحقیق از روش همبس��تگی تحلیل رگرس��یون برای بررس��ی رابطه ابع��اد نگرش دینی و
تابآوری اس��تفاده شد .با توجه به اینکه اجازه دسترسی به چنین جامعهای سخت است ،از یکی از
فرماندهان که تحصیالت مرتبط با روانشناس��ی داش��ت ،برای ارائه پرسشنامهها به شرکتکنندگان
کمک گرفته شد و از سربازان خواسته شد تا پرسشها را بهدقت بخوانند و پاسخ دهند و مشخصات
جمعیتش��ناختی را ذکر کنند .از  230پرسشنامه توزیعشده ،تعداد دویست پرسشنامه دارای پاسخ
کامل بود که با نرمافزار  spssنمرهگذاری ،تجزیه و تحلیل شدند.
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ارتباط بینفردی در تابآوری استفاده شد .در جدول شماره  1شاخصهای توصیفی شامل میانگین ،
انح �راف معی��ار ،کمترین و بیش��ترین نمرهه��ای آزمودنیهای پژوهش برحس��ب متغیره��ای ابعاد
دینداری ،مهارت ارتباط بینفردی و تابآوری نش��ان داده ش��ده است .همانطور که در این جدول
مش��اهده میش��ود ،میانگین کل در نگرش دینی سربازان  73/43با انحراف معیار  8/97میباشد و
از میان چهار بعد دینداری بعد اعتقادی دارای بیشترین میانگین  21/6و بعد پیامدی دارای کمترین
میانگین  13/99میباش��د .میانگین نمره تابآوری  73/84و انح �راف معیار آن  12/87و میانگین
مهارت ارتباطی  69/10است.
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جدول شماره  .1اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش ()=200n

متغیرها

نگرش دینداری

تابآوری

بعد اعتقادی

21/6

3/03

10

27

بعد عاطفی

20/04

3/60

1

24

بعد پیامدی

13/99

3/90

1

24

بعد مناسکی

17/80

5/12

3

28

کل

73/43
73/84

8/97
12/87

35
15

90
100

69/10

11/33

27

115

مهارتهای ارتباط بینفردی

رابطه نگرش دینی و چهار بعد آن و تابآوری و مهارت ارتباطی بررس��ی ش��د .در جدول ش��ماره 2
یافتههای بهدستآمده در پی آزمون فرضیههای پژوهش هستند.
جدول شماره  .2ضر یب همبستگی ابعاد دینداری ،مهارت ارتباطگرایی با تابآوری
ابعاد نگرش دینی
اعتقادی

14

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

عاطفی

پیامدی

مناسکی
کل

تابآوری

r
*0/14
**0/21
-0/10
*0/12
*0/15
1

تابآوری

P
0/005
0/001
0/005
0/005
-

مهارتهای ارتباط بینفردی

r
*0/11
**0/18
**-0/17
**0/17
*0/13
**0/61

P
0/005
0/001
0/001
0/001
0/005
0/001

در جدول شماره  2یافتههای بهدستآمده از آزمون فرضی ه نخست پژوهش مبنی بر وجود رابطه
مثب��ت بی��ن ابعاد دینداری و ت��ابآوری و فرضی �ه دوم آن یعنی وجود رابطه مثب��ت بین تابآوری و

جدول  .3رگرسیون گامبهگام بهمنظور پیشبینی تابآوری بر اساس ابعاد دینداری
T
R2
R
B
Β
متغیر پیشبین
بعد عاطفی

0/76

0/21

0/21

0/45

3/06

p
0/0001

ب��ا توجه به جدول ش��ماره  3از میان ابع��اد دینداری تنها بعد عاطف��ی پیشبینیکننده معناداری
برای تابآوری در س��ربازان اس��ت و دیگ��ر ابعاد در رگرس��یون گامبهگام پیشبینیکنن��ده معناداری
برای تابآوری نیس��تند .با توجه به اینکه نش��ان داده ش��د تابآوری و مهارتهای ارتباط بینفردی
رابط �ه مثبت معنادار دارند ،برای پیشبینی تابآوری از طریق مهارتهای ارتباط بینفردی از طریق
رگرسیون با روش ورود نیز اقدام شد که نتایج در جدول شماره  4آورده شده است.
جدول  .4رگرسیون به روش ورود بهمنظور پیشبینی تابآوری بر اساس مهارت ارتباطگرایی
متغیر پیشبین

B

Β

R

R2

T

P

مهارتهای ارتباط بی
بینفردی

0/70

0/61

0/37

0/61

10/86

0/0001
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مهارتارتباطی و نیز س��ومین فرضیه پژوهش وجود رابط��ه مثبت بین ابعاد دینداری و مهارتهای
ارتباط بینفردی نشان داده شده است.
همانگون��ه ک��ه در جدول ش��ماره  2نش��ان داده ش��ده ،ضریب همبس��تگی بین نگ��رش دینی و
تابآوری  0/15اس��ت که به معنای وجود ارتباط بین نگرش دینی و تابآوری اس��ت .رابطه هر یک
از ابع��اد نگ��رش دینی و تابآوری که فرضی �ه اول پژوهش بود در این بخش تأیید میش��ود .تنها در
بعد پیامدی است که رابطه معناداری ( )-0/10با تابآوری ندارد .طبق یافتههای این جدول فرضیه
دوم تحقیق تأیید میش��ود و بین ابعاد اعتقادی ،عاطفی ،مناس��کی و مهارت ارتباط بینفردی رابطه
معن��ادار  0/18 ،0/11و  0/17وجود دارد .تنها در بع��د پیامدی رابطه معنادار منفی ( )-0/17وجود
دارد .فرضیه س��وم تحقیق نیز تأیید میش��ود و چنانکه در جدول مشاهده میشود ،میان تابآوری و
مهارت ارتباط بینفردی رابطه وجود دارد.
اگرچ��ه همانطور که در جدول نش��ان داده ش��د ،تمام ابعاد دینداری بهج��ز بعد پیامدی رابطه
مثب��ت معنادار با تابآوری داش��تند ،اما برای مش��خص ش��دن اینکه ک��دام بعد از ابع��اد دینداری
پیشبینیکننده معناداری برای تابآوری هستند ،از روش رگرسیون گامبهگام استفاده شد.

15

همانطور که در جدول ش��ماره  4نش��ان داده ش��ده ،مهارت ارتباطگرایی پیشبینیکننده بسیار
خوبی برای تابآوری در سربازان است؛ به این معنا که هرچه سربازان مهارت ارتباطگرایی باالتری
داش��ته باشند ،به احتمال فراوان دارای تابآوری باالتری هستند و با مشکالت و سختیهای محیط
سربازی راحتتر کنار میآیند.

 .5بحث و نتیجهگیری
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این تحقیق ،با هدف بررسی رابطه بین ابعاد نگرش دینی و تابآوری در سربازان و همچنین رابطه بین
ابع��اد دینداری و مهارتهای ارتباط بینفردی و رابط ه بین مهارتهای ارتباط بینفردی و تابآوری
انجام ش��د .طبق یافتههای موجود در جدول ش��ماره  ،2مشخص شد که بین ابعاد دینداری (به جز
1
بع��د پیام��دی) و تابآوری رابطه مثب��ت معنادار وج��ود دارد .این نتیجه با یافتهه��ای پژوهش کیم
( ،)2008گریف 2و همکاران ( ،)2007هاش��می و جوکار ( ،)1390حمید و همکاران (،)1391
ش��ریفی و همکاران ( )1384و جمش��یدی و هم��کاران ( )1392همسوس��ت .در تبیین این نتیجه،
میتوان گفت :دیندار بودن فرد از طریق س��ازوکارهای مختلف میتواند موجب افزایش تابآوری
ش��ود :افراد دیندار با پیروی از دس��تورها و آموزههای دینی ،زندگی جهتدار و هدفمندی را در پیش
گرفت��ه (بردس��تانی )1381 ،در مواجهه با مش��کالت ،منبع معنوی نیرومن��دی را در اختیار دارند که
تحمل مش��کالت را برای آنها آس��ان میس��ازد و مانع ک �جروی و انح �راف از هنجارهای اجتماعی
میش��ود و به سازگاری آنها کمک میکند (س �راجزاده و همکاران .)1387 ،آنان برای رفتار و اعمال
خ��ود معیارهای واضح و روش��نی در اختی��ار دارند که عمل به آن موجب رضای��ت از زندگی (بال و
همکاران )2003 ،و افزایش اعتماد به نفس میگردد که خود از عناصر مهم و تأثیرگذار بر تابآوری
هس��تند (بهرامی احس��ان .)1381 ،همچنین واگذاری امور به خ��دا در نگرش دینی موجب کاهش
اضطراب ،ترس و دیگر عواطف منفی میش��ود (گنجی و همکاران .)1389،اینکه چرا س��ایر ابعاد
دی �نداری با تابآوری ارتباط دارند ،اما بعد پیامدی ارتباطی ندارد ،به ویژگیها و خصوصیات این
بع��د بازمیگردد ک��ه این ُبعد ،به دلیل بیش��ترین انتقادات ،در میان ابعاد الگ��وی دینداری گالک و
استارک پس از مدتی حذف شد؛ از جمله اینکه بعد پیامدی فینفسه پیامد دینداری است ،نه بعدی
از ابعاد آن .بعد پیامدی دینداری ،که با این انتقاد از الگوی دینداری کنار گذاش��ته شد ،به اعمالی
گفته میش��ود که از عقاید ،احساس��ات و اعمال مذهبی ریشه میگیرد و از ثمرات و نتایج ایمان در
1. Kim
2. Greeff

 .1بقره43 ،

2. Lin
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زندگی و کنشهای بشر است .این ُبعد ،نقش چندانی در جهتگیری انسان ندارد ،بلکه خود ،تابع
س��اختارهای اجتماعی اس��ت (احمدی .)1388 ،همچنین در محیط سخت سربازی افراد به دنبال
چنین پیامدهایی نیستند ،بلکه به دلیل آن شرایط سخت ،تنها به دنبال انجام اعمال دینی بدون توجه
به نتایج آن هستند.
همچنین در جدول ش��ماره  2نش��ان داده ش��د که هر یک از ابعاد دینداری ب ه جز بعد پیامدی با
مهارتهای ارتباط بینفردی رابطه مثبت معنادار وجود دارد ،که این نتایج با یافتههای راتر ()1985
و آس��تین ( )2002همس��و هس��تند .با توجه به اینکه دیندار بودن بهویژه در اس�لام ،افراد را به بودن
در کنار یکدیگر و انجام تکالیف بهصورت جمعی ترغیب میکند ،مش��خص میش��ود که دینداری
و مهارته��ای ارتباط��ی از طریق موقعیتهای اجتماع��ی دینی با یکدیگر ارتب��اط دارند .ازآنجاکه
1
دین اس�لام ب��ه فعالیتهای جمعی توجهی ویژه دارد (نظیر اهمی��ت دادن فراوان به نماز جماعت)
روانشناس��ان دو نوع سازوکار را نام بردهاند که از طریق آنها فعالیتهای جمعی مذهبی میتواند به
افزایش سالمتی بینجامد .نوع اول این سازوکارها را میتوان افزایش منابع روانشناختی نامید؛ به این
معنا که مش��ارکت در فعالیتهای اجتماعی ،منابع روانشناختی نظیر عزت نفس و خودکارآمدی را
افزایش میدهد که به نوبه خود به افزایش سطح سالمتی افراد منجر میشود .نوع دوم این سازوکارها
را میتوان منابع اجتماعی نامید که به میزان تعامل با دیگر افراد اشاره میکند .تعامل مداوم با دیگران
میتواند احتمال دریافت حمایت اجتماعی ،اطالعات اجتماعی و برخوردهای س��ودمند اجتماعی
را افزای��ش ده��د (لین 2و همکاران ،1993 ،به نقل از موس��یک و همکاران .)2003 ،س��ربازانی که
بتوانن��د از طریق مهارتهای ارتباطی کیفیت دوس��تی خود را باال ببرند و دوس��تیابی بهتری داش��ته
باش��ند ،میتوانند نسبت به کس��انی که در این مهارت ضعیف هستند ،با دریافت حمایت اجتماعی
تابآوری باالتری در محیط سخت سربازی داشته باشند.
در آخ��ر نتایج جدول ش��ماره  2نش��اندهنده رابطه معن��ادار میان مهارته��ای ارتباط بینفردی
و ت��ابآوری بودند ک��ه این نتیجه با یافتهه��ای راتر ( ،)1985مریل و گیمپ��ل ( ،)1998حجازی و
س��لیمانی ( ، )1389خباز و همکاران ( )1390همسوس��ت .بر این اساس که با توجه به دستهبندی
عوام��ل مؤثر در ت��ابآوری که توس��ط گارمزی ( )2004جمعآوری ش��د ،مهارته��ای ارتباطی،
بهصورت عوامل اجتماعی از طریق حمایتهای اجتماعی منجر به تابآوری در س��ربازان اس��ت.
ماتس��ون معتقد اس��ت که مهارتهای اجتماعی ،رفتارهایی هستند که بر روابط بین افراد از یکسو،
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و بهداشت روانی آنان و نیز عملکرد سودمند و مؤثر در اجتماع از سوی دیگر ،تأثیر دارد که احتمال
دریافت حمایت اجتماعی را به بیش��ترین حد میرسانند (ماتس��ون .)1990 ،همانطور که فرانکل
معتقد است ،صمیمیت به همراه دریافت حمایت اجتماعی به فراموشی موقعیت تنشزا میانجامد
(آس��تین .)2002 ،بن��ا بر یافتههای پارکر و آش��ر ( ،)1993نارس��ایی در مهارته��ای اجتماعی بر
عملکرد فرد تأثیر منفی میگذارد و به ناسازگاریهای اجتماعی میانجامد (پارکر و آشر.)1993 ،
میتوان بر اس��اس نتایج به پیش��نهادهایی رس��ید؛ نخس��ت اینکه همانگونه که نشان داده شد،
دینداری پیشبینیکننده بسیار خوبی برای تابآوری است .بنابراین میتوان به نقش دین و اعتقادات
مذهب��ی و اعم��ال دینی در س�لامت روان و ازجمله تابآوری پی برد و کس��انی که درزمینه آموزش
س��ربازان فعالی��ت دارن��د ،میتوانند با تحریک و تقوی��ت باورهای دینی س��ربازان در حال خدمت،
تابآوری و س��ازگاری آنها را در محیط سخت س��ربازی در طول آموزش باال ببرند؛ دوم اینکه طبق
نتایجی که از نقش مهارت ارتباطگرایی در پیشبینی تابآوری به دس��ت آمد ،خانواده و محیطهای
آموزش��ی ازجمله مدرس��ه و دانش��گاه ،میتوانند ب��ا افزایش مهارته��ای اجتماع��ی و ارتباطی ،به
سازگاری و تابآوری در موقعیتهای دشوار از قبیل دوران سربازی کمک کنند.
ازجمله محدودیتهای این پژوهش دسترس��ی سخت به جامعه س��ربازان برای نمونهگیری بود
که فرایند ارائه پرسش��نامه و دریافت پاس �خها از ناحیه سربازان را دش��وار میساخت .همچنین ابزار
پژوهش به صورت کاغذ و مدادی بود که شرکتکنندگان عقاید شخصی خود را گزارش میکردند.
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