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Aims After the end of the war and the return of the warriors to the family, due to the stresses 
of the war and its devastating effect on the spirit and soul of the veterans, the adverse effects 
of war on the family, especially the spous, continue.The aim of this study was to investigate 
the mediating role of psychological security in the relationship between optimism and self-
compassion with psychological well-being in veterans’ spouses. 
Instruments & Methods In this descriptive-correlational study with the path analysis model, 
226 veterans’ spouses supported by the foundation of martyrs and veterans affairs of Mashhad 
were selected by available sampling method in the winter of 2016. The instruments of the 
study included Reef’s Psychological Well-being Scales, Reis et al.’s Self-Compassion Scales, 
Scheier and Carver’s Optimism Scale, and Maslow’s psychological security questionnaire. The 
data were analyzed by Amos 20 and SPSS 22 software, using Pearson correlation coefficient, 
path analysis method, and structural equation modeling. 
Findings There was a positive and significant correlation between psychological security with 
optimism and self-compassion, also, there was a positive and significant correlation optimism, 
self- compassion, and psychological security with psychological well-being (p<0.05). The 
direct effect of optimism and self- compassion on psychological well-being was not significant 
(p>0.05), but psychological security had a mediating role in the relationship between optimism 
and self- compassion with psychological well-being. Indices related to the fitting of the path 
model indicated a fairly favorable fit of the model (p<0.05).
Conclusion The relationship between optimism and self-compassion with psychological well-
being is not a simple linear relationship and psychological security can mediate this relationship.
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  چکيده
پس از اتمام جنگ و با برگشت رزمندگان به خانواده، به سبب  :فاهدا

 راتیاز جنگ و اثر مخرب آن بر روح و روان جانبازان، تاث یناش یها¬استرس
 نی. هدف اابدی یخصوص همسر همچنان ادامه م نامطلوب جنگ بر خانواده، به

 ینیب در رابطه خوش یروان تیاحساس امن انهیگرا یانجینقش م یپژوهش، بررس
  در همسران جانباز بود. یشناخت روان یستیبا بهز یورز و خودشفقت

 ۲۲۶ ر،یمس لیاز نوع تحل یهمبستگ - یفیپژوهش توص نیدر ا :ها و روش ابزار
شهر مشهد در  ثارگرانیو امور ا دیشه ادینفر از همسران جانباز تحت پوشش بن

در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل  یریگ به روش نمونه ۱۳۹۶زمستان 
و  سینامه شفقت خود ر پرسش ف،یر یشناخت روان یستینامه بهز پرسش
 یروان تینامه امن و کارور و پرسش رییش یزندگ ینیب نامه خوش پرسش ان،همکار

و با استفاده از  SPSS 22و  Amos 20 یافزارها ها توسط نرم مزلو بود. داده
 یمعادالت ساختار یابی و مدل ریمس لیروش تحل رسون،یپ یآزمون همبستگ

  قرار گرفتند. لیو تحل هیمورد تجز
 نیب نیهمچن ،یورز و خودشفقت ینیب با خوش تیاحساس امن نیب :ها یافته
 یشناخت روان یستیبا بهز تیو احساس امن یورز خودشفقت ،ینیب خوش

مولفه  می). اثر مستق>۰۵/۰pوجود داشت ( یدار یمثبت و معن یهمبستگ
) <۰۵/۰pنبود ( دار یمعن یشناخت روان یستیبر بهز یورز و خودشفقت ینیب خوش

با  یورز و خودشفقت ینیب خوش نیدر رابطه ب یروان تیاما احساس امن
مربوط به برازش  یها داشت. شاخص گرانه یانجینقش م یشناخت روان یستیبهز

  ).>۰۵/۰pدهنده برازش نسبتًا مطلوب مدل بود ( نشان ریمدل مس
 کی یشناخت روان یستیبا بهز یورز و خودشفقت ینیب رابطه خوش :گیری نتیجه

 یانجیرابطه را م نیا تواند یم یروان تیو احساس امن ستیساده ن یرابطه خط
  . دینما

 ،یشناخت روان یستیبهز ،یورز خودشفقت ،ینیب خوش ،یروان تیامن احساس ها: کلیدواژه
  همسران، جانباز

  
  ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  a.namami@hsu.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
 یتو حما یککه با تحر یرانا یهساله عراق عل جنگ هشت

شد، عالوه بر عوارض و  یلجانبه کشورهای استکباری تحم همه
در معرض  یزبر رزمندگان، خانواده آنان را ن یو روان یمشکالت جسم

پس از جنگ و برگشت  رسدیخطر و مشکالت قرار داد. به نظر م
از جنگ و اثرات  یهای ناشرزمندگان به خانواده، به سبب استرس
نامطلوب جنگ بر همسر فرد  یرمخرب آن بر روح و روان فرد، تاث

آنان را تحت  یشناخت روان یستیو بهز یابد همچنان ادامه می یمارب
شناختی در  ت بهزیستی روانرغم اهمی  . علیدهد میقرار  یرتاث

ه آن نشده ته توجه چندانی بسالمت جسمی و روانی، در گذش
ای به  ه ویژهشناسی مثبت، توج است، اما در جنبش جدید روان

م عل، منسلیگاز نظر  .[1]شناختی شده است موضوع بهزیستی روان
 ی روانی ازاه ه اختاللب دتاً شناسی در طول قرن بیستم، عم روان
ه به عواطف س توجه نموده و از توجیا و ه اضطراب، افسردگیجمل

ر شناختی غافل بوده است. به نظ مثبت انسان مانند بهزیستی روان

ون هنگام آن ت و اكناو، انسان دارای نیمه مثبت و نیمه منفی اس
های مثبت ها و جنبهه توانمندی، باه ذیریپ یبر آسوه باله عاست ك

ه ه بت، توجه مثبن نیمور ایود. در محوجود انسان توجه ش
ی اه هه حیطجمل ین ازهمچن. [2]رار داردشناختی ق بهزیستی روان

شناختی، خالقیت  را، شادمانی، بهزیستی روانگ تی مثبشناس روان
   .[3]و خرد است

ا ی شناختی بهزیستی روان نظریه [4]یسکو  ریفدر دهه گذشته 
ستی بهزی فری نظریهبراساس  .ت روانی مثبت را ارایه كردندبهداش
داشتن نگرش مثبت به ( ل پذیرش خودعامشش  شناختی از روان
برقراری روابط گرم و صمیمی با ( رانا دیگت ب، رابطه مثب)خود

ساس استقالل و اح( ، خودمختاری)دیگران و توانایی همدلی
 ددگی هدفمن، زن)اعیتوانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتم

احساس ( ، رشد شخصی)دادن به آنمعناتن هدف در زندگی و داش(
) توانایی فرد در مدیریت محیط( ر محیطو تسلط ب )رشد مستمر
ت ون بهداشرور مترا براساس م نظریهاین  ریف .[5]شودتشكیل می

های الگو، معیارهای بهداشت ت مولفهار داشرد و اظهی ارایه كروان
سطح بتوان كند تا  این ابعاد كمك میاست و  روانی مثبت

در تعداد . [6]گیری كرد بهزیستی و كاركرد مثبت شخص را اندازه
 سالمتشناختی و  ا رابطه بین بهزیستی روانهژوهشمحدودی از پ

ستی ین بهزیه بی رابطدر بررس [7]یگمنسلت. ده اسی شبررس
ستی زایش بهزیا افبه ید كه رسن نتیجه ایب سالمتشناختی و  روان
  .دیابزایش میه و افنیز تحت تاثیر قرار گرفت سالمتشناختی،  روان

های روزمره از جمله تهدیدهای تنیدگی روانی و بحراندر مقابل، اما 
 است. همسران جانبازی در شناخت روان و بهزیستی روانی سالمت

ناپذیر  اجتنابواقعیت این است كه تنیدگی در زندگی روزمره امری 
 .ها كنار آید ولی مهم آن است كه چگونه انسان با این بحران، است

دهد كه  نشان مى های فشارزا، مطالعه پاسخ انسان در موقعیت
هاى خطر با استرس واكنش نشان انسان در برابر تهدیدها و سمبل

مبتنی بر  [9]و همکاران یسوریزار هاییافتهبراساس  .[8]دهد مى
کاهش  یلهوس استرس به یندفرآ ،فولکمنو  الزاروسنظریه 

که فشاری را بر  یدادیعنوان رو به یدادرو یک در ورزی خودشفقت
از  یرتفس این. شودیم موجب کاهش بهزیستی کند،یم یلفرد تحم

های  یتموقع در ورزی خودشفقتاهمیت  یانگرزا باسترس یدادرو
  زا است. استرس

تجربه  یرا در زندگ یکه حوادث منف همسران جانبازدر این بین 
با  ط،یشرا نیشان در همبا افراد مورد عالقه اسیدر ق عموماً  کنندیم

، ورزی خودشفقت. [10]تر دارندنامهربانانه و منتقدانه یخود رفتار
 نیدارند، ح گرانیکه به د یو مراقبت یافراد همان مهربان یعنی

و  ینزس. [11]داشته باشند زیبه خودشان ن هایتجربه سخت
ورزی  خودشفقت [12]و همکاران سیرمبتنی بر نظریه  [10]همکاران
با خود در مقابل  یشامل مهربان یا مولفه سه یاعنوان سازه را به

در  یاریهوشبدر مقابل انزوا، و ی اشتراکات انسان کردن خود، قضاوت
سه مولفه  نیا بی. ترکاند کرده فیتعر یافراط یمقابل همانندساز

 اب یمهربان. [10]است که بر خود شفقت دارد یمرتبط، مشخصه فرد
نسبت به  تیحما یقضاوت خود و نوع یجا خود، درک خود به

که همه  نیخود است. اعتراف به ا یهایتیکفایو ب هایکاست
 یرفتارها ریو درگ کنندینقص هستند، اشتباه م یها دارا انسان

در  یاریاست. بهوش یمشخصه اشتراکات انسان شوند،یناسالم م
متعادل  یآگاه کیدر شفقت خود، به  یافراط یمقابل همانندساز

 یهاجنبه شودیو باعث م انجامدیو روشن از تجارب زمان حال م
ذهن را اشغال  گرفته نشود و مکرراً  دهیتجربه ناد کیدردناک 
   .[13]نکند
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را ورزی  خودشفقتدر دو مطالعه نقش  [14]و همکاران آلنعالوه،  هب
اند. در افراد نشان داده یروان یستیو بهز یدر رابطه سالمت جسمان

از  تیو رضا یجانیمشکالت هکاهش اال، با ورزی ب خودشفقت
در  [15]و همکاران یاکیپرچ نیارتباط داشت. همچن یزندگ

از نقش  یدیدر حوزه سالمت، شواهد جدورزی  خودشفقتمطالعات 
به در افراد  یشناخت روان یهایشانیدر ارتباط با پرورزی  خودشفقت
بر این نتیجه تاکید  [16]و همکاران جاکوبسوناند.  دست آورده

نقش  تواندیمورزی  خودشفقت یسطوح باالکنند که  می
هستند فراهم  روانیکه در خطر اختالل افرادی  یبرا هکنند تیاحم
 یامدهایاز پ یارینسبت به خود با بس تگرانهینگرش حما نیا. آورد
حل تعارضات  یبرا شتریب زهیمثبت مانند انگ یشناخت روان
شرم کمتر، ترس از  یبرا یحل مساله سازنده، آمادگ ،یفرد نیب

اضطراب و  یافسردگ، کمتر یمنف یابیخودارز شکست کمتر،
   .[17]در ارتباط است بیشتر یشناخت روان یستیبهزو  [12]کمتر

ن كه در ای رابطه دارندشناختی  بهزیستی روان باادی متغیرهای زی
ا ه ببینی در شیوه مقابلای دارد. خوشی نقش برجستهبینوشین خب
ل یاترس، نقش مهمی دارد. زمانی كه افراد سعی دارند با مساس
تری در بینی بیشله مقابله كنند، خوشاصورت یك مسزا بهنشت
ای ههای مقابل بین از شیوه خود دارند. افراد خوش ورد حل مشكلم

ر بینی را یك متغیخوش و همکاران ارورک. [7]كنندفعال استفاده می
ای است كه در آن كننده حوزهدانند كه منعكسردی میاوت فتف

كنند. شان حفظ مییافته را برای آیندهافراد تجارب مطلوب تعمیم
رش موثر فردی ك نگعنوان ی بینی بهنیز خوش و همکاران یهو از نظر

بینی نقش مهمی در شود. خوشنسبت به زندگی محسوب می
بین هنگام راد خوشدگی دارد. افزای زنسازگاری با رویدادهای تنش

حتی اگر پیشرفت آنها، سخت یا كند (شدن با یك مشكل  روروبه
  .[18]دهندان میود نشتری از خبیش سالمت روانی )دباش
عنوان یك بینی بهدهد كه صفت خوشان میی نشای قبلهژوهشپ

عنوان موثرترین عامل آوری است و بهكننده با تابعامل همراهی
تواند اثرات عوامل االن شناسایی شده است كه میشناختی بزرگس

بینی دهد كه خوشان میواهد نشش. ددیل كنزا در زندگی را تعتنش
بینی ش موثری دارد. خوشخص نقالمت شتن سداش در نگه

آوری در ن است موجب تابافظتی ممكل محك عامعنوان ی به
در . [19]شناختی و فیزیولوژیك منفی باشد دهای روانل پیاممقاب

انجام دادند به این نتیجه  [20]و همکاران كاسسزینلوتحقیقی كه 
بینی میان بهزیستی و خوشط مثبت ترین روابه بیشرسیدند ك

بینی با سالمت و بهزیستی خوش [21]كارادیماسود دارد. از نظر وج
طور بینی به دریافتند كه خوش [22]رتبط است. برخی از مطالعاتم

كند. بینی میدین جنبه از بهزیستی ذهنی را پیشداری چن معنی
ط های سالمت فیزیكی بهتر، ارتبابینی با نشانههمچنین خوش

بینی با پایداری دهند كه خوشدارد. بعضی از شواهد نشان می
ای تحصیلی و درآمد باالتر مرتبط است. همچنین هالشتر در تبیش

ترند. ها موفقها در روابطشان از بدبینبیند كه خوشرسیبه نظر م
رای دگی را بای زنین الگوهبوشدر مجموع، الگوهای رفتاری افراد خ

   .[18]دكننراهم مییادگیری افراد دیگر ف
 یستیبهزبر  شودیم ینیبشیکه پ گریید یسازه شناخت

اثرگذار باشد، احساس امنیت روانی است. همه  یشناخت روان
درون و آرامش خاطرند. احساس امنیت  تیامن ازمندیها ن انسان
 د،یآرامش روان، ام هیرمایرا دارد و خم تیاهم نیشتریروانی ب

با رشد صنعت . [23]دیآیشمار م انسان به یشگیو تالش هم ییایپو
دستخوش  زین یشدن جوامع، روابط اجتماع  تر دهیچیو پ یو تکنولوژ

مده است. آ دیدر آن پد یخاص یها یدگیچیشده و پ راتییتغ

 قهشغل، طب رینظ ،یروان تیگذار بر امنریتاث یرهایمتغ نیهمچن
و  یعشق، اعتبار اجتماع است،یس ،یبه زندگ دیام ،یاجتماع
 نیافراد را تضم یروان تیتوانند امنیکه م یگریاز موارد د یاریبس
ای را به خود  گسترده یها ها و حوزه ساحت ،ندیمختل نما ای

عنوان  به تیامن گلسرانتخاب  هیبراساس نظر. اند اختصاص داده
 یباالتر یبه بقا ازیکه ن یافراد ؛به بقا است ازین یها از مولفه یکی

. در پژوهش [24]هستند یشتریب تیدنبال کسب امن دارند به
 یستیو بهز یشناخت روان تیامن، رابطه بین [25]گندوزو  زیاگککوم
  دار بوده است.  ی معنیشناخت روان

احساس امنیت  تیاهمشده که  های انجام با توجه به پژوهش
 تیبه رسم ی راشناخت روان یستیبهزو ارتقای  جیروانی برای ترو

این مباحث اهمیت پرداختن به نقش ، [26]اند شناخته
بینی و  احساس امنیت روانی در رابطه خوشگرایانه  میانجی

روشنی مشخص  را به یشناخت روان یستیورزی با بهز خودشفقت
 پژوهش، ، هدف اینشده انیمطالب ببه با توجه  نیبنابراکند.  می

امنیت روانی در رابطه گرایانه احساس  نقش میانجی بررسی
شناختی در  ورزی با بهزیستی روان بینی و خودشفقت خوش

  .همسران جانباز بود
  

  ها روشابزار و 
تحلیل و از نوع  همبستگی-توصیفی ،این پژوهش به لحاظ روش

تحت پوشش  همسران جانباز هیشامل کل یجامعه آماراست. مسیر 
به تعداد  ۱۳۹۶مشهد در زمستان هر بنیاد شهید و امور ایثارگران ش

نفر بود. حجم نمونه پس از برآورد جامعه آماری و براساس  ۵۵۰
انتخاب نمونه به شکل نفر تعیین شد.  ۲۲۶فرمول کوکران 

و پژوهشگر،  صورت گرفت در دسترس و داوطلبانه رییگ نمونه
مور بنیاد شهید و اکننده به  افراد مراجعه را از ازیهای مورد ن یآزمودن

 انتخاب کرد مند به شرکت در پژوهش مشهد و عالقههر ایثارگران ش
  .نفر بود ۲۹۱، ۱۳۹۶کننده در بازه زمانی زمستان  که تعداد مراجعه

از طریق واحد مددكاری و مشاوره بنیاد  ،گیریبعد از انجام نمونه
های اعضای نمونه از خانوادهمشهد هر شهید و امور ایثارگران ش

 ۱۵تكمیل با محدوده زمانی  برایها نامه آمد و پرسش ملدیدار به ع
 ،روش گردآوری اطالعات گرفت. دقیقه در اختیار همسران قرار

دلیل ماهیت موضوع تحقیق، اطالعات از طریق  و به بودمیدانی 
  . شدآوری  نامه جمع پرسش
  های زیر بود: نامه پژوهش شامل پرسش ابزار
در  ریفاین مقیاس را : ریفشناختی  نامه بهزیستی روان پرسش - ۱

سئوالی استفاده ۸۴ژوهش از فرم ن پرد. در ایطراحی ك ۱۹۸۰سال 
پذیرش  مقیاسخرده ۶شناختی دارای  ستی روانشد. مقیاس بهزی
د، رشد دگی هدفمنزن ،ران، خودمختاریا دیگت بخود، رابطه مثب

 ۱۴هر عامل از  ،سئوالی۸۴است. در فرم  ر محیطو تسلط ب شخصی
شود سئواالت را شود. از آزمودنی درخواست میسئوال تشكیل می

امًال ك"های اره خودش را روی یكی از گزینهضاوت دربده و قخوان
كم  خیلی"، "م مخالفك یخیل"، "الفدودی مخح تا"، "الفمخ

مشخص سازد.  "كامًال موافق"و  "تا حدودی موافق"، "موافق
ها را مناسب و آلفای مقیاس سانی درونی خردههم [27]كندودیرن

و  ریفاست.  به دست آورده ۹۰/۰تا  ۷۷/۰كرونباخ آنها را بین 
شناختی را  های بهزیستی روانهمسانی درونی مقیاس [28]همکاران

و  ریفاند. در پژوهش دیگری گزارش داده ۹۰/۰تا  ۸۲/۰بین 
 ۹۳/۰تا  ۸۶/۰ا را بین هاسانی درونی مقیضریب همسهمکاران 

ای ه. در این مطالعه نیز همسانی درونی مقیاساند محاسبه کرده
دست آمد. روایی نسخه  به ۹۰/۰تا  ۸۹/۰شناختی بین  ستی روانبهزی
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مطلوب گزارش  [29]و همکاران بیانیه نامه در مطالع فارسی پرسش
 كرونباخ آلفای روش به پایایی است. در پژوهش حاضر ضریبشده 
تسلط بر  ،۷۲/۰خودمختاری  ،۷۶/۰روابط مثبت با دیگران برای 

پذیرش ، ۷۹/۰رشد شخصی ، ۸۳/۰زندگی هدفمند  ،۸۹/۰محیط 
  .شد محاسبه ۸۱/۰شناختی  بهزیستی روانو  ۸۷/۰خود 
 یا ماده۱۲ اسیمقو همکاران:  ریسخود  شفقت نامه پرسش - ۲

توسط  ،نامه شفقت خود همان پرسش ایفرم کوتاه  یدلسوز خود
صورت  این مقیاس به. [12]ساخته شد ۲۰۱۱در سال و همکاران  سیر
ماده) در  ۲گیری سه مولفه مهربانی به خود (ماده برای اندازه ۱۲

ماده) در برابر  ۲ماده)، اشتراک انسانی ( ۲کردن خود ( برابر قضاوت
برابر همانندسازی افراطی ماده) در  ۲آگاهی ( ماده) و ذهن ۲انزوا (

ها در یک مقیاس لیکرت ماده) تدوین شده است. ماده ۲(
ای، از "تقریبًا هرگز" (با امتیاز یک) تا "تقریبًا همیشه" (با  رتبه پنج

) تنظیم شده که نمره باالتر سطح باالتر شفقت خود را ۵امتیاز 
، دبه خو یمهربانمربوط به مولفه  ۶و  ۲دهد. سئواالت نشان می
 ۱۰و  ۵سئواالت  ،کردن قضاوت مربوط به مولفه ۱۲و  ۱۱سئواالت 

مربوط به  ۸و  ۴سئواالت  ی،تجارب مشترک انسانمربوط به مولفه 
و سئواالت  آگاهی ذهن مربوط به مولفه ۷و  ۳مولفه انزوا، سئواالت 

های هستند. ضمنًا ماده یافراط یهمانندسازمربوط به مولفه  ۹و  ۱
شوند. روایی گذاری میصورت معکوس نمره به ۱۲و  ۱۱، ۹، ۸، ۴، ۱

مطلوب گزارش شده  [17]و همکاران زلرتوسط شفقت خود آزمون 
 نمره كلی برای آلفا ضریب [30]و همکاران شهبازیاست. در پژوهش 

 برای كرونباخ آلفای ضرایب است. همچنین ۹۱/۰مقیاس 
ارب کردن خود، تج مهربانی به خود، قضاوت هایمقیاس خرده

ترتیب  آگاهی و همانندسازی افراطی به مشترک انسانی، انزوا، ذهن
هستند. در پژوهش حاضر،  ۷۷/۰و  ۹۲/۰، ۸۸/۰، ۹۱/۰، ۸۷/۰، ۸۳/۰

، ۹۰/۰شفقت خود برای  كرونباخ آلفای روش به پایایی ضریب
تجارب مشترک  ،۸۱/۰کردن خود  قضاوت ،۷۹/۰به خود  یمهربان
 یافراط یهمانندسازو  ۷۵/۰آگاهی  ذهن ،۸۶/۰انزوا  ،۷۴/۰ یانسان
  .شد محاسبه ۸۲/۰
آزمون در سال  نیا: کارورو  رییش یزندگ بینی خوش نامه پرسش - ۳

 نیماده است که از ا ۱۰ یدارا وشده  هیته کارورو  رییشتوسط  ۱۹۹۴
دهنده  ماده نشان ۳و  نانهیب خوش یدهنده تلق ماده نشان ۳ انیم
آن  یای برا است که نمره یانحراف صورت بهماده  ۴و  نانهیبدب یتلق
صورت  نیآزمون به ا نیدر ا یگذار گرفته نشده است. نمره نظردر 

 نمره "کامًال موافقم" یها نهیبه گز ۱و  ۴و  ۱۱ یها است که در ماده
" نمره یک و مخالفم، "۲ " نمرهندارم ینظر، "۳" نمره موافقم، "۴
 ۳و  ۷و  ۹ یها و در ماده ردیگ نمره صفر تعلق می "کامًال مخالفم"

 کی یگیری زندگ آزمون جهت .صورت معکوس است به یگذار نمره
توسط  ۱۹۸۵آزمون در ابتدا در سال  نیابزار استانداردشده است. ا

عنوان آزمون  به یبینی سرشت خوش یابیارز یبرا کارور و رییش
آزمون  ۱۹۹۴ الارایه شد، اما در س (LOT) یگیری زندگ جهت

 نینظر واقع شد. بنابرادیمورد تجد کارور و رییشذکرشده توسط 
تر  خالصه (LOT-R) یگیری زندگ نظرشده آزمون جهتدیتجد جهینت

نامه با  پرسش نیا ییایپا بیبود. ضر (LOT) یاز آزمون اصل
 ییایدهنده پا دست آمد که نشانه ب ۷۴/۰کرونباخ  یاستفاده از آلفا

 نیهمزمان ب ییروا بیضرا نیبوده است، همچن مونآز یباال
و  ۴۶۹/۰ بیبه ترت یابی و خودتسلط یافسردگ بابینی  خوش اسیمق
 جادیا زیابزار ن نیا ییتوان اجرا نیبه دست آمده، بنابرا ۷۲۵/۰
نامه در پژوهش حاضر با آزمون آلفای  پایایی این پرسش .[18]شد

  به دست آمد. ٨١/٠کرونباخ 
  

 یروان تینامه امن هدف پرسش: مزلوی روان تیامننامه  پرسش - ۴
هایی  و مولفه است یروان تیسنجش ابعاد مختلف امن ،(فرم کامل)

)، ۷-۱۱(سئواالت  ایپارانو ،)۱- ۶ی (سئواالت طیمح یناسازگار شامل
- ۲۱ی (سئواالت به زندگ اقیاشت)، ۱۲- ۱۶(سئواالت  اعتقاد به خود

ی (سئواالت احساس سعادتمند)، ۲۲-۲۵ی (سئواالت افسردگ)، ۱۷
ی خودآگاه)، ۳۱- ۳۴ی (سئواالت اجتماع تیامن)، ۲۶- ۳۰

احساس )، ۳۸- ۴۱(سئواالت  نفس اعتمادبه)، ۳۵- ۳۷(سئواالت 
- ۴۷ی (سئواالت دیماو نا اس)، ی۴۲- ۴۴عصبانیت (سئواالت 

 گرانیبا د یسازگار)، ۴۸-۵۱ی (سئواالت به زندگ عالقه)، ۴۵
) و ۵۵-۵۸(سئواالت  سالمتاحساس )، ۵۲- ۵۴(سئواالت 

دهد.  ) را مورد ارزیابی قرار می۵۹- ۶۲(سئواالت  احساس حقارت
نامه در کشورهای مختلف کاربردهای فراوانی داشته و  این پرسش

های گوناگون ترجمه و در کشورهای زیادی نبه همین خاطر به زبا
مورد استفاده قرار گرفته و هنجاریابی شده است. آلفای کرونباخ 

به دست آمده  ۸۶/۰و  ۸۵/۰، ۸۴/۰رای این مقیاس در سه مطالعه ب
   .[31]است

و  Amos 20های افزار منرتوسط ها،  نامه اطالعات حاصل از پرسش SPSS 22 لیتحلهمبستگی پیرسون، روش  و با استفاده از آزمون 
قرار تجزیه و تحلیل مورد  ساختاری معادالت یابی و مدل ریمس

  .گرفتند
  

  ها یافته
سال  ۵۹تا  ۳۵ین ب ین افراد مورد مطالعهبیشتراز نظر دامنه سنی، 

. از نظر تحصیالت سن داشتندسال  ۵۹باالتر از  افرادو كمترین 
رین تر و كمت بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت دیپلم و پایین

ت االتر بود. اكثرید و بارش فراوانی مربوط به تحصیالت كارشناسی
ه وط بداد اوالد مربد داشتند و كمترین فراوانی تعدو فرزن افراد
  .فرزند سه یا بیشتر بود دتعدا
 بین همچنین ورزی، خودشفقت و بینی خوش با امنیت احساس بین

 بهزیستی با امنیت احساس و ورزی خودشفقت بینی، خوش
  ).۱ (جدول داشت وجود داری معنی و مثبت همبستگی شناختی روان

ورزی بر بهزیستی  بینی و خودشفقت خوشاثر مستقیم مولفه 
)، اما احساس امنیت روانی در <۰۵/۰pدار نبود ( شناختی معنی روان

 شناختی بهزیستی روان با ورزی خودشفقت و بینی رابطه بین خوش
 مسیر مدل برازش به مربوط های گرانه داشت. شاخص نقش میانجی

  ). ۱؛ شکل ۲بود (جدول  مدل نسبتًا مطلوب دهنده برازش نشان
  

  میانگین آماری نمرات و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش) ۱جدول 
 ۳  ۲ ۱  نمرات متغیرها

      ۱  ۱۰/۲۸±۸۸/۹ بینی خوش - ۱
    ۱  ۱۲/۰  ۰۸/۳۵±۵۴/۲  ورزی خودشفقت - ۲
  ۱  ۲۴/۰**  ۳۴/۰** ۱۴/۱۸±۶۷/۱ احساس امنیت - ۳
  ۴۲/۰**  ۴۱/۰*  ۳۲/۰** ۲۴/۲۷۰±۰۲/۹شناختی بهزیستی روان - ۴

  
  های برازندگی مربوط به مدلشاخص )۲جدول 

  حد مجاز  مقدار  ها شاخص
  ۹۰/۰بیشتر از   ۹۳/۰ (CFI)تطبیقی  برازش شاخص
  ۱/۰کمتر از   ۰۶/۰(RMSEA)برآورد  خطای مربعات ميانگين ريشه

  ۸۰/۰بیشتر از   ۹۰/۰  (AGFI)شده  تعدیل برازش نیکویی شاخص
  ۸۰/۰بیشتر از   ۸۹/۰ (GFI)برازش  نيكويی شاخص
  ۹۰/۰بیشتر از   ۹۴/۰  (NFI) شده  هنجار برازش شاخص

  ۳کمتر از   ۶۴/۱  (X2/df)نسبت مجذور کای به درجه آزادی 
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  یافته معادالت ساختاری متناسب با مدل مفهومی و ضرایب روابط بین متغیرها نمودار برازش) ۱شکل 

  
  بحث

گرانه احساس امنیت  ، بررسی نقش میانجیهدف از پژوهش حاضر
ورزی با بهزیستی  خودشفقتبینی و  روانی در رابطه خوش

نتایج پژوهش نشان داد كه بود.  شناختی در همسران جانباز روان
 در همسران جانباز یشناخت روان یستیبهز باورزی  خودشفقت

ه این معنی كه با افزایش . بداری داشت همبستگی معنی
د. از یابیزایش ماف یشناخت روان یستیورزی، میزان بهز خودشفقت

 یورز كننده در این پژوهش، خودشفقت بینیمتغیرهای پیشمیان 
کرد. ین را تبی یشناخت روان یستیذیری بهزمیزان باالیی از تغییرپ
 ،[32]و همکاران رییلهای پژوهشی با یافته نتایج این پژوهش

 و [34]یوغلوالدلکلو  یمموالز، [33]بالنتونو  بلوث ،[13]تانو  نینگزج
  ت. همسو اس [35]یرزیتدو  یتیتسابا

ین نشان داد كه رابطه علی ب [10]و همکاران ینزسل فراتحلی
ورزی با ود دارد. خودشفقتتی وجورزی و بهزیسفقتودشخ

رتبط ردی متقالل فاط و استگی، ارتباحساس خودمختاری، شایس
، كند كمك می عاطفیشدن نیازهای بنیادین  است و به برآورده

تی ای برای بهزیسهاس و پاین نیازها را اسای طوری که محققان به
ورزی و  رابطه بین خودشفقت. در تبیین [36]دانندگرا می فضیلت

ی اثرات ورزتوان گفت كه خودشفقتمی یشناخت روان یستیبهز
هیجانی تضعیف  -دی مجدد شناختیبنبا قالتجارب منفی را ب

رایط و ع شكند و تعادل بین تجارب مثبت و منفی را به نف می

  لحاظ نظری، عمل  از[10]دهد ت تحت تاثیر قرار میت مثبموقعی
  

ا و رای ارتقگیرانه بای پیشورزی موجب افزایش رفتارهخودشفقت
شود و رفتارهای ارتقادهنده می یشناخت روان یستیظ بهزحف

ورزی موجب  درمان خود از طریق شفقت. دهد یزایش مرا افهمدلی 
شود كه ا و شناسایی رفتارهای ناسالم میهدودیتشدن مح  آشكار

 یرای ارتقاسازد و تغییر بفرد را برای اقدام به تحول قادر می
لی های قبپژوهش .[37]كندرا تشویق می یشناخت روان یستیبهز

بهزیستی  های فضیلتورزی با شكلنشان داده است كه خودشفقت
ت و رضایت از زندگی مشخص ه مثبذهنی، عاطفادی كه با ش

 [10]و همکاران ینزس یای پژوهشههیافت. [38]شود رابطه دارد می
عنوان  را بهورزی  خودشفقت [12]و همکاران سیرمبتنی بر نظریه 

 آلنعالوه،  هکرده است. ب فیتعر زندگیمرتبط با رضایت از  یاسازه
را در ورزی  خودشفقت گرمیانجیدر دو مطالعه نقش  [14]و همکاران

اند. در در افراد نشان داده یروان یستیو بهز یرابطه سالمت جسمان
و  یجانیمشکالت هکاهش االتر، با ورزی ب خودشفقتمطالعه آنان 

ورزی خودشفقتمطالعات  نیارتباط داشت. همچن یاز زندگ تیرضا
 گرایانهمیانجیاز نقش  یدیدر حوزه سالمت، شواهد جد

در افراد  یشناخت روان یهایشانیدر ارتباط با پرورزی  خودشفقت
نقش ورزی  خودشفقت یاست و سطوح باال فراهم آورده

 ریدر خطر اختالل در تصو که سالخوردگانی یبرا یاکننده تیاحم
  .[15]ساختبدن هستند فراهم 
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با انتقاد از خود،  یدار منف ورزی رابطه معنی خودشفقت ینهمچن
 ینب یو ارتباط مثبت [12]دارد یاضطراب و نشخوار فکر ی،افسردگ

وجود  یو ارتباطات اجتماع یاز زندگ یتورزی با رضا خودشفقت
تر هستند مشتاق ی،ورزی باالتر، به زندگ خودشفقت یافراد داراد. دار
 یشترشوند و ب یختهدارند که از درون برانگ یلآنها تما که یندلیل ا به

که با  یو زمان گیرندیخود قرار م یدرون هاییزهانگ یرتحت تاث
کمتر از  شوندیبزرگ و سخت مواجه م یهامشکالت و چالش
 یشورزی باعث افزا خودشفقت. [39]هراسندیم یشکست و ناکام

و برنامه  [33]شودیافراد می شناخت روان یستیبهزسالمت و 
را در  یشناخت روان یستیبهز ،بهبود شفقت خود یبرا یامداخله

ورزی و رابطه بین خودشفقت ییندر تب .[40]بخشدیافراد بهبود م
ین دلیل ا گفت به توانیم در همسران جانباز یشناخت روان یستیبهز
محسوب زندگی تعادل  یعامل موثر برا یکورزی  خودشفقت که
نگرش بدون  یافتن، یموجب احساس مراقبت از خود، آگاه شودیم

 یناز ا شود،یخود م یهاو شکست ینسبت به نابسندگ یداور
قرار  یررا تحت تاثدر افراد  یشناخت روان یستیبهز تواندیجهت م
ورزی مستلزم آن است که فرد احساسات خود  خودشفقت یرادهد، ز

چرخه در خود فرورفتن  ستنموجب شک آیندفر ینرا بازگو کند که ا
و همزمان  یافتهکاهش  ییو تنها یشده و احساس خودمدار

 ینهمچن. [41]یابدیم یشو ارتباط افزا یوستگیپ هم احساس به
ورزی با  مختلف نشان داده است که خودشفقت یپژوهش هاییافته

شخص مفرد و  اول یرکاربرد ضم،و اضطراب  یافسردگ ی،خودانتقاد
 یتورزی با رضا خودشفقت یندارد و ب یدار منف معنیانزوا، ارتباط 

مثبت،  یخلق و خو ی،ابتکار شخص ینی،بخوش ی،شاد ی،از زندگ
 ینبنابرا، رابطه مثبت وجود دارد. [38]و توافق یحس کنجگاو

کمک  یشناخت روان یستیبهز افزایشورزی به  خودشفقت یشافزا
 دهد و همان قرار می یرافراد را تحت تاث یو سالمت روان نماید می
 یشنشان داده است افزا [42]مختلف یهاکه پژوهش یطور

و کاهش انتقاد  یارتباط اجتماع یشورزی منجر به افزا خودشفقت
کاهش سرکوب فکر و اضطراب و  ی،از خود، کاهش نشخوار فکر

 براین،. بناشودیافراد م یو تعادل روان یکاهش فشار روان
که  شودیبا خود موجب م یمهرباندر افکار و  یریپذ انعطاف

داشته باشند و  ینانهبواقع یهمسران جانباز نسبت به خود قضاوت
قرار دهند و  یلو تحل یهعملکرد خود را مورد تجز هاییینارسا
  . یندرفع آن اتخاذ نما یمناسب را برا یماتتصم

  

 یستیبهز بابینی  خوشبین  در ادامه، نتایج حاکی از آن بود که
داری وجود دارد.  همبستگی معنی در همسران جانباز یشناخت روان

بینی  خوشتوان بیان کرد که بین  آمده می دست با توجه به نتایج به
ه ود، رابطذیرش خپهای آن ( و مولفه شناختی بهزیستی روانبا 
دگی هدفمند، رشد شخصی و ران، خودمختاری، زنا دیگت بمثب

این  تبیین داری وجود دارد. در مثبت معنی) رابطه تسلط بر محیط
ای گوناگون هه روشبینی ب افزایش خوش گفت که توان یمیافته 

د. شویدر همسران جانباز م یشناخت روان یستیبهزافزایش موجب 
موجب افزایش توانایی باور به داشتن احساس بهتر، در  بینی خوش

كننده فعالیت  حریكبینی با نیروی نافذ خود، ت شود. خوش آینده می
ای را در  های نو كسب نماید و نیروهای تازه فرد است تا بتواند تجربه

عنوان یكی از منابع مقابله انسان در  بینی به . خوش[7]فرد ایجاد كند
العالج در نظر گرفته  های صعب سازگاری با مشكالت و حتی بیماری

  شود. می
 یشناخت روان یستیبهزبینی بر سالمت روانی و  آثار سودمند خوش

عنوان مثال،  های مختلفی تایید شده است. بهدر پژوهش
بینی با عاطفه مثبت، احساس  همبستگی مثبت خوش

خودارزشمندی، حرمت خود و همبستگی منفی با افسردگی، 
منفی نشان داده شده  طور كلی با عاطفه و به [22]احساس فرسودگی

ماللت و افسردگی با انسداد یا عدم  [7]لوپزو  اسنایدراز نظر  .است
تحقق اهداف ارتباط دارد و برای فرد، واجد اهمیت است. سطح 

های  كننده سطح افسردگی و كاستی بینی بینی، پیش پایین خوش
  روانی اجتماعی است. 

 همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که احساس امنیت روانی
 ورزی با خودشفقتو  بینی خوشگرانه در رابطه  نقش میانجی
 نهایت . دردارد در همسران جانباز شناختی بهزیستی روان

 نسبتاً  دهنده برازش نشان مدل، برازش به مربوط های شاخص
 یها پژوهش یجپژوهش حاضر با نتا یها بود. یافته مدل مطلوب

، [13]تانو  نینگزج، [43]یندستروملو  یکسونار، [32]و همکاران رییل
 ،[34]یوغلوالدلکلو  یمموالز، [44]هال  و یآکامان، [33]بالنتونو  بلوث
همسو  یدر موارد [25]گندوزو  یزاگککوم و [35]یرزیتدو  یتیتسابا

احساس امنیت روانی  گفت که توان یماین یافته  تبیین در است.
زا اشاره  استرس هاییتپاسخ به موقع یفرد برا ییبه توانا

 یکه مردم زمان کنندیم یانب [12]و همکاران ریس .[45]کند یم
دار،  معنی یشانکه زندگ کنندیرا تجربه م احساس امنیت روانی

 یزندگ یککه  کندیم یانله بامس ینا .قابل درک باشد و یرپذ کنترل
 بینییشقابل پیرو غ ینظم، اتفاق یب یزندگ یکمنظم و استوار، از 

لی ته اصهس احساس امنیت روانیدر این دیدگاه . تر است مطلوب
بهزیستی ردازش اطالعات پیچیده توسط انسان است كه پ

 ریس. كند و استرس را قابل تحمل میرا افزایش داده  شناختی روان
گیری كلی عنوان جهتاحساس امنیت روانی را به [12]و همکاران

شود مانند  یگیری باورهایی م د كه منجر به شكلنگیرذ در نظر میناف
ه در مسیر زندگی قرار دارند، های درونی و بیرونی ك این كه محرك
هایی فرد از منابع و توانایی و پذیر هستندبینی و توضیحقابل پیش

ها برخوردار است كه  ن محركای از ایبرای مواجهه با مجموعه
ها را به دنبال  احساس امنیت روانی مواجهه با این محرك

  .[44]آورد می
، [26]و همکاران یدلابرو  [25]گندوزو  زیاگککومهای  در پژوهش
دار بوده  ی معنیشناخت روان یستیو بهز یروان تیامنرابطه بین 

ها و آورها، مهارت گفت تاب توانیم یافته ینا ییندر تباست. 
و کنترل دارند.  یکوش از جمله سخت یخاص یهانگرش
 ییراتبا تغ یاروییتا در رو کندیکمک م زنانبه  یکوش سخت
کنند.  یلپرمنفعت تبد ییها را به فرصت هایزا، دشوار تنش
کنند یم یاریاو را  ی،خانوادگ هاییژگیفرد و و یسازگار های یوهش

را تحت تسلط خود درآورد و در  ینامساعد زندگ یطفشارها و شرا
د. شون یشانآشفته و پرتعارضات زناشویی، در مواجهه با  یجهنت
 یخود برا هایییاست که فرد به تواناعالوه مقصود از کنترل، آن  به

خود موجب  ینداشته باشد که ا یمانا یدادهارو یجبر نتا یاثرگذار
  . [46]شودیمافزایش همدلی عاطفی دنبال آن  و به ارآمدیاحساس ک

که هم از  شده یعوامل محافظتایجاد احساس امنیت روانی باعث 
 بهزیستی در افرادافرایش باعث  یو هم از جنبه اجتماع یجنبه روان

و به  یابدیم یشافزا زندگیحالت تسلط بر  یجهو در نت شود یم
 و [47]انجامدیم یندهاو در آ کاهش ناامیدیفرد و بینی  خوشبهبود 
و  یدادهادر مقابل رو رافرد  شناختی مهم، روان یژگیویک  عنوان به

 یطاعملکرد بهتر فرد در شر و یبه سازگاردارد و ایمن میها فالکت
در زمینه پیامدهای احساس امنیت  کند.یکمک م یمنف یتیموقع

و  ورزی خودشفقتها به افزایش سطح روانی، شماری از پژوهش
که  دریافتندمحققان . همچنین [43]اند اشاره داشته مهربانی به خود

افزایش  واسطه کاهش مشکالت هیجانی و احساس امنیت روانی به
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 افراد در یشناخت روان یستیافزایش بهزسطح سالمت روانی باعث 
بسیاری از محققان بین احساس امنیت روانی و مشکالت  د.شومی
اند و چنین  دار و منفی گزارش کرده ای معنی شناختی رابطه روان

عنوان عامل میانجی بین  تواند به دارند که این سازه میبیان می
 یو با ارتقا سالمت روان و بسیاری دیگر از متغیرها قرار گیرد

زا،  تواند در برابر عوامل استرسفرد می ،احساس امنیت روانی
وجودآمدن بسیاری از  آور و همچنین عواملی که مسبب به اضطراب

شود از خود مقاومت نشان داده و بر  شناختی آنها می مشکالت روان
  .[39]آنها غلبه نماید

اضر از هایی برخوردار است که پژوهش ح هر پژوهش از محدودیت
دلیل  بهی روش پژوهش همبستگآن مستثنی نیست؛ از جمله 

تعداد  یگرد یتمحدود .است یمعلول یروابط عل یاندر ب یناتوان
در اکثر  یتجنس ین کهحجم جامعه بود. با توجه به ا یینپا
پژوهش امکان  یندارد، لذا در ا یرتاث یشناخت روان یها یژگیو
شدن  محدود یگر،د یتوجود نداشت. محدود یتیجنس یها یسهمقا

جانباز تحت پوشش بنیاد شهید و امور  نجامعه پژوهش به همسرا
ی ها یتبا توجه به محدودبنابراین هر مشهد بود. ایثارگران ش
گیری و  اندازه یبرا یآت یها شود در پژوهش می یشنهادپ پژوهش
 یا تهیافساختار یها پژوهش از مصاحبه یها داده یآور جمع
 یتبا توجه به محدود همچنیناستفاده شود.  یافتهساختار یمهن

 یرتاث یای به بررس پژوهش مداخله یکشود در  می یشنهادپ بعدی
همسران  یشناخت روان یستیآموزش احساس امنیت روانی بر بهز

به و  انجام دهند یگریای د مداخله یها پژوهش یاجانباز بپردازند 
 یها یژگیو یرسا یا یشناخت وانر یستیبهز یسهو مقا یبررس
  همسران جانباز پرداخته شود.  یشناخت روان

در سالمت روانی و  یشناخت روان یستیبا توجه به اهمیت بهز
كنارآمدن موثر همسران جانباز و نیز اهمیت ثبات شخصیت، 

مشاوران و  ساختن توان از نتایج این تحقیق برای آگاه می
همسران جانباز نسبت به اهمیت اندركاران در امر آموزش  دست

عنوان یكی از عوامل موثر در  نقش احساس امنیت روانی به
استفاده كرد. همچنین با راهكارها و  یشناخت روان یستیبهز

ورزی  و خودشفقت بینی درمانی مبتنی بر خوشهای روان روش
توان سالمت )، میختیشنا روان یستی(عالوه بر افزایش سطح بهز

فزایش داد و این سالمت در نتیجه خانواده آنها را ا روانی آنها و
روانی و محیطی خانواده مانع از تشدید انزوا در همسران جانباز 

  شود. می
  

  گیری نتیجه
و  بینی خوشگرانه در رابطه  نقش میانجی احساس امنیت روانی

. دارد در همسران جانباز شناختی بهزیستی روان ورزی با خودشفقت
یک  شناختی بهزیستی روان ورزی با و خودشفقت بینی خوشرابطه 

تواند این  می احساس امنیت روانیرابطه خطی ساده نیست و 
   رابطه را میانجی نماید.

  

دانند از همه  نویسندگان مقاله بر خود الزم می ی:قدردان  و  تشكر
خصوص  کسانی که در انجام این پژوهش همکاری کردند به
ها  نامه همسران جانباز شهر مشهد که با متانت و حوصله به پرسش

  پاسخ دادند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند. 
 ها، رضایت خود را برای شرکت در تمام نمونه تاییدیه اخالقی:

  پژوهش اعالم کردند.
  وجود ندارد. تعارض منافع بین نویسندگان تعارض منافع:

(نویسنده اول)، ی نامن یمابراهسهم نویسندگان: 
 یانباقر یممر%)؛ ٦٠شناس/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث ( روش

ی (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر کمکی/تحلیلگر کاخک
  %)٤٠آماری (

پژوهش بدون حمایت مالی موسسه یا نهادی این  منابع مالی:
های طرح پژوهشی بر عهده نویسندگان  انجام شده و تمام هزینه

  بوده است.
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