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چكيده
 اما پژوهشی که به مدلیابی عوامل مؤثر بر تاب. مطالعات متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تابآوری خانواده پرداختهاند:زمينه
 پژوهش حاضر با هدف مدلیابی عوامل مؤثر بر تابآوری خانواده: هدف.آوری خانوادة ایرانی پرداخته باشد مغفول مانده است
 جامعة آماری پژوهش شامل تمامی والدین شهر تهران در. پژوهش حاضر پیمایشی از نوع همبستگی بود: روش.ایرانی انجام شد
 ابزارهای پژوهش. نفر از والدین به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند315 . بودند0358 سال
 تحلیل.) بود2119( ) و مقیاس تابآوری خانوادة سیکسبی0358( حاضر شامل پرسشنامة محققساختة عوامل تابآوری خانواده
 و ساختار خانواده به صورت مستقیم و ویژگی، منابع بیرونی، نظام باورها: يافتهها.دادهها با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام شد
 ساختار خانواده: نتيجهگيری.)P< 1/19( های شخصیتی و مهارتها به صورت غیرمستقیم بر تابآوری خانواده مؤثر بودند
. و توافق است که تابآوری خانواده را در بحرانها افزایش میدهد، همکاری،متضمن مفاهیمی نظیر صمیمیت
 تابآوری خانواده، تابآوری:واژه كليدها

Background: Numerous studies have examined the factors influencing family
resilience. But research that looks at the factors influencing the resilience of the
Iranian family has been neglected. Aims: The aim of the present study was to model
the factors affecting the resilience of the Iranian family. Method: The present study
was a correlational survey. The statistical population of the study included all parents
in Tehran in 2020. 309 parents were selected by available and voluntary sampling
method. The present research tools included a researcher-made questionnaire on
family resilience factors (2020) and the Siksbi family resilience scale (2005). Data
analysis was performed using path analysis. Results: Belief system, external
resources, and family structure directly and personality traits and skills indirectly
affected family resilience (P <0/05). Conclusions: Family structure involves concepts
such as intimacy, cooperation, and agreement that increase family resilience in crises.
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مقدمه

نیکولز ( )2103مینویسد نخستین بار مكکوبین و همکارانش

خانواده نقش مهمی در سالمت روان انسان ایفا میکند ،با

از آغاز دهة  0571نیاز به تغییر و ارتقای مدل بحران خانوادة

وجود این ،پس از دگرگونیهای اجتماعی در غرب و مدرنسازی

 ABCXرا که هیل ارائه داده بود حس کردند .در مدل هیل ،حادثة

در جهان سوم با چالش مواجه شده است ،طوری که در مسیر

 Aبا منابع مقابله با بحران خانواده ( )Bو با تعریف خانواده از حادثه

فروپاشی ساختارها و ارزشهایش پیش میرود (بهنام0552 ،؛

( )Cتعامل دارد و نتیجة آنها به تولید بحران ( )Xختم میشود.

ترجمة پوینده .)0352 ،کارتر و مكگلدریك ( )0581معتقدند

گرچه مدل  ABCXهیل به بحرانهای خانواده میپردازد ،مدل

خانوادهها در دورة حیات خود با مجموعهای از استرسورهای بالقوه

 ABCXدوگانة مكکوبین و همکارانش با بیان عواملی نظیر مقابله

مواجهاند :استرسورهای عمودی که ادراکهای درونی زوجها را در

و حمایت اجتماعی که موجب تسهیل انطباق خانواده با بحران

بر میگیرد و از خانوادة اصلی گرفته شدهاند .استرسورهای افقی

میشود ،از آن فراتر رفت (تیلور.)2103 ،

رویدادهای استرسزایی هستند که از آغاز زندگی زناشویی برای

والش (2102؛  2103الف) فرآیندهای کلیدی خانواده را به

زوج رخ می دهند که بعضی پیشبینیپذیرند مانند النة خالی ،و

عنوان عوامل حمایتی شرح میدهد که عبارت است از :نظام باورها

بعضی پیشبینی ناپذیرند مانند بیماری .و استرسورهای سیستم سطح

(معنادادن به مصیبت ،چشمانداز مثبت ،و معنویت) ،الگوهای سازمان

که به تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،مذهبی ،و اقتصادی بر

دهی (انعطافپذیری ،پیوند و وابستگی ،و منابع اقتصادی و

خانواده اشاره دارد که خانوادة اصلی و وضعیت اقتصادی جامعه

اجتماعی) ،و فرآیندهای ارتباطی (شفافیت مسئله ،ابراز آزاد هیجان،

رایجترین آنهاست (النگ و یانگ2117 ،؛ ترجمة نظری ،خدادادی،

و مسئلهگشایی جمعی) .گیانسی ،کوزیناتو ،و کولسو (2101؛ بهنقل

اسدی ،ناموران ،و صاحبدل.)0352 ،

از مشایخ ،برجعلی ،دالور ،و شفیعآبادی )0351 ،نیز مدلی از تاب

حال که میدانیم خانوادهها دائماً با استرس روبهرو هستند چه

آوری خانواده ارائه دادهاند که بر دو بعد هیجان و شناخت متمرکز

میشود که بعضی از آنها بحران را با موفقیت پشت سر میگذارند و

است .آنها با ارائة این مدل در پی آن بودند که تابآوری را از

بعضی از هم میپاشند .پاسخ این پرسش را باید در یکی از

طریق شناخت ،هیجان ،و محیط تعریف کنند.

ویژگیهای سالمت خانواده جسست که توانایی مقابلة سازنده با

پژوهشهای متعددی عوامل مؤثر بر تابآوری خانواده را در

بحرانها و استرسهاست .گالدینگ ( )2102قابلیت انطباق و النگ

جمعیتهای گوناگون بررسی کردهاند :وست ،آشر ،و فوستر

و یانگ ( )0352باور به حل مشکالت را ویژگی خانوادة کارآمد

( ،)2100چو و هاس ( )2103در خانوادههای دارای بیمار مزمن؛

میدانند .قابلیت انطباق همان مفهوم تابآوری است که ابتدا در

لیتز ،جولینچین ،گیگر ،و پیل ( )2103در خانوادههای دارای فرزند

روانشناسی فردی مطرح شد .امروزه دیگر تابآوری یك سازة

خوانده؛ لنون و هیمن ( )2109در زنان باردار؛ مانوت ،رابر ،و

صرفاً درونروانی نیست و بینفردی قلمداد میشود ،و غیر از

گریف ( )2102در خانوادههای دارای یك همسر افسرده؛

تابآوری فردی ،از تابآوری خانواده و جامعه هم بحث میشود.

جامیسون ،کولمن ،گانونگ ،و فیستمن ( )2102در خانوادهها پس از

تعاریف متعددی از تابآوری خانواده ارائه شده است ،که در

طالق؛ کریپ ( )2103در خانوادههای دارای فرزند اوتیسمی؛

همة آنها سه اصل اساسی وجود دارد :وجود چالش ،بحران ،یا

گریف ،واستنویگن ،و هربیست ( )2100در خانوادههایی که

سختی عمده و بالقوه که عملکرد خانواده را به هم میزند؛ توانایی

تجربة سوگ فرزند دارند؛ مكدرمید و ادزوورث ( )2101در

خانواده برای استفاده از منابع درونی و بیرونی؛ و فرآیند پویای

خانوادههایی که در بافت جنگ و ترور قرار داشتند؛ گریف و

درگیر شدن با چالشها و سازگاری (گازمن .)2100 ،خانواده در

دوتویت ( )2115در خانوادههای ازدواج مجدد؛ جانکر و گریف

نتیجة مواجهه با استرس قویتر میشود ،به منابع بیشتری دست می

( )2115در خانوادههای فقیرنشین و دارای بیمار روانی؛ اُدوئرتی

یابد ،نسبت به توانمندیهایش مطمئنتر میشود ،و در مقایسه با

رایت ،فامالوی ،و فیشر ( )2119در مادران دارای فرزند مورد

گذشتة خود پیشرفت میکند (پترسون2112 ،؛ به نقل از تیلور،

سوءاستفادة جنسی؛ و کوهن ،سلونیم ،فینزی ،و لیشتنتریت ()2112

.)2103

در زنان اسرائیلی که بحرانی را تجربه کردهاند.
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مستقیم ،تأثیر غیرمستقیم هر یك از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

بنزیس و مکیژیك ( )2115با مرور ادبیات تحقیق  22عامل

را میسنجد (حبیبپور و صفری.)0350 ،

محافظ را در سه سطح فرد ،خانواده ،و جامعه مطرح کردند( .الف)
سطح فرد :مکان کنترل  /خودکارآمدی ،مهارتهای مقابلهای و

جامعة آماری شامل همة والدینی بود که در سال  0358در شهر

سازگاری ،نظامهای اعتقادی  /معنویت ،ارتقای تحصیالت،

تهران زندگی میکردند .از روش نمونهگیری در دسترس و

مهارتها ،و آموزشها ،و سالمت جسمی و روانی؛ (ب) سطح

داوطلبانه استفاده شد .زیرا معموالً پرسشنامههای طوالنی و متعدد

خانواده :ساختار و انسجام خانواده ،تعامل حمایتگرانة والد -

مشارکت را کاهش میدهد ،به عالوه ،چنین نمونهگیریهایی در

کودک ،محیط برانگیزاننده ،درآمد ثابت ،و مسکن مناسب؛

پژوهش از جوامع وسیعِ متکی بر آزمودنی امکانپذیر است (دالور،

(ج) جامعه :حضور در جامعه ،پذیرش همساالن ،مربیان حمایتگر،

 .)0358دربارة حجم نمونه در پژوهشهای تحلیل عاملی و مدلیابی

محلههای ایمن ،دسترسی به مدرسه و مراکز نگهداری کودک ،و

اجماع نظری وجود ندارد ،پژوهشگران متعدد از جمله هو ()2118

دسترسی به مراکز بهداشتی .بلك و لوبو ( )2118نیز پیشینة پژوهشی

معتقدند حجم نمونة باالی  211نفر امکان آماری مناسبی برای

را مرور کردند و چشمانداز مثبت ،معنویت ،ارتباط خانوادگی،

تحلیل دادهها فراهم میآورد (زهرهوندیان ،کوزهچیان ،احسانی و

توافق اعضا ،انعطافپذیری ،مدیریت مالی ،زمان با هم بودن ،تفریح

امیری .)0353 ،در این پژوهش در بین نمونههای در دسترس 291

و مناسك مشترک ،و شبکة حمایتهای اجتماعی را جزء عوامل

پرسشنامه بین زوج ها توزیع شد .با توجه به پرسشنامههای عودت

تاب آوری خانواده معرفی کردهاند.

داده شده و با حذف پرسشنامههای مخدوش 315 ،پرسشنامة قابل

با وجود این ،پژوهش جامعی در ایران انجام نشده است ،جز

تحلیل به دست آمد .این تعداد بیش از سه برابر حجم برآوردی طبق

آن که مشایخ و همکاران ( )0351در پژوهشی با عنوان «مدلیابی

فرمول پلنت ( )91 + 8x >nاست که در آن حجم نمونه بر اساس

تاب آوری خانوادة جانباز بر اساس متغیرهای شناختی و هیجانی»

تعداد متغیرها ( )xتعیین میشود .مالک ورود به پژوهش عبارت بود

مدل گیانسی و همکاران ( )2101را روی  280همسرِ جانباز بررسی

از :رضایت آگاهانه ،سواد خواندن و نوشتن ،و داشتن حداقل یك

کردند .طبق یافتههای آنان متغیرهای مصائب شناختی و واکنش

فرزند؛ و مالک خروج نیز بیمیلی برای مشارکت در پژوهش بود.

پذیری هیجانی به طور مستقیم و غیرمستقیم ،و ابراز هیجان به طور

به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش در مورد محرمانه بودن

غیرمستقیم با تابآوری خانواده رابطه دارد .محمدی ( )0382نیز

اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد.

عوامل مؤثر بر تابآوری را در افراد در معرض سوءمصرف مواد

ابزار

مخدر مطالعه کرد .او در نمونهای  703نفری به این نتیجه رسید که

پرسشنامة عوامل مؤثر بر تابآوری خانواده :این پرسشنامة

متغیرهای فردی و خانوادگی بر تابآوری مؤثرند و متغیرهای فردی

محققساخته بر اساس مصاحبه با زوجهای تابآور ،ادبیات تحقیق،

نقش واسطهای بین متغیرهای خانوادگی و تابآوری دارد.

و دیدگاه متخصصان تدوین شد .به این منظور 9 ،خردهمقیاس

در پژوهش حاضر تالش شد تابآوری خانوادههای ایرانی

شناسایی و برای هر یك از آنها گویههایی طراحی و در قالب یك

مورد مطالعه قرار گیرد تا محرز شود مؤلفههای مرتبط با تابآوری

خزانة گویه تدوین شد .در گام بعد ،گویهها برای ارزیابی روایی

خانوادههای ایرانی چیست و چه رابطهای بین آنها وجود دارد.

محتوایی در اختیار  5متخصص حوزة مشاورة خانواده قرار گرفت.
سپس ،بر اساس نظرات متخصصان اصالحات الزم انجام شد ،و

روش
طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .برای

نسخة اولیة پرسشنامه شامل  022گویه و  9خردهمقیاس تدوین شد.

ارزیابی برازش مدل مفهومی با دادهها و چگونگی رابطة بین متغیرها

در مرحلة بعد ،پرسشنامه در اختیار  9زوج قرار گرفت ،و آنان ضمن

از روش تحلیل مسیر استفاده شده که با کمك نرمافزار لیزرل 0میسر

مطالعة ابزار ،اشکاالت آنان را گوشزد کردند ،که با اعمال

شد .تحلیل مسیر یك روش آماری پیشرفته است که عالوه بر تأثیر

اصالحات مدنظر ،نسخة اجرا آماده شد.
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نمرهگذاری گویهها طبق طیف پنجدرجهای لیکرت از کامالً

ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس را  1/53و ضریب آلفای

موافق تا کامالً مخالف انجام شد .بعد از اجرای پرسشنامه ،تحلیل

کرونباخ خردهمقیاسها را از  1/73تا  1/53گزارش کردهاند.

گویه و بررسی روایی و پایایی دادههای حاصل از اجرا صورت

همچنین ،زهراکار ،کرمی ،و بزرگمنش ( )0353نیز در پژوهش

گرفت .به منظور برآورد پایایی از رویکرد همسانی درونی و با

دیگری ضریب پایایی بازآزمایی آن را  1/88و ضریب آلفای

محاسبة آلفای کرونباخ و برای تحلیل گویهها از روش لوپ و

کرونباخ آن را  1/52گزارش کردهاند.

ضریب مقبولیت هر گویه استفاده شد .بعد از تشخیص و حذف

يافتهها

گویههای نامناسب در مرحلة تحلیل سؤال ،تحلیل عاملی تأییدی

دامنة سنی آزمودنیهای تحقیق از  21تا  30سال و دامنة مدت

مرتبه اول و مرتبه دوم بر روی دادهها انجام شد .با توجه به نتایج

ازدواج آنان از  2تا  38سال بود .در جدول  0خالصة داده های

تحلیل عاملی تأییدی  019گویه در قالب  9خردهمقیاس (شخصیت،

جمعیتشناختی  315شرکت کننده پژوهش آمده است .در ابتدا ،بر

باورها ،مهارتها ،ساختار خانواده ،منابع بیرونی) مورد تأیید قرار

اساس ادبیات پژوهشی موجود مدل مفهومی عوامل مؤثر بر تاب

گرفت .نتایج حاصل از بررسی پایایی عوامل نشان نشان داد که این

آوری خانوادههای ایرانی تدوین شد .شخصیت ،نظام باورها و منابع

ضریب در دامنة  1/39تا  1/52و قابل قبول است.

بیرونی بهعنوان متغیر مستقل ،مهارتها و ساختار خانواده بهعنوان

مقیاس تابآوری خانواده :سیکسبی ( )2119این مقیاس را به

میانجی و تابآوری خانواده بهعنوان متغیر وابسته منظور گردید.

منظور سنجش تابآوری خانواده بر اساس نظریة سیستمی تاب

سپس مدل مفهومی با کمك لیزرل ارزیابی شد .مدل اولیه یك مدل

آوری خانوادة والش ساخته است .این ابزار  33گزاره دارد و یك

اشباعشده به دست آمد .با بررسی ضرایب مسیر از طریق آزمون ،t

مقیاس چهاردرجهای لیکرتی محسوب میشود که درجههای یك

ضریب مسیر بین متغیر شخصیت و تابآوری خانواده غیرمعنادار

(کامالً مخالف) تا چهار (کامالً موافق) را در بر میگیرد .حداقل

شد ،لذا این مسیر حذف و مدل مجدداً اجرا شد .با حذف این مسیر،

نمره  33و حداکثر آن  212است .نمرة باال در مقیاس تابآوری

ضریب مسیر بین متغیر مهارت و تابآوری خانواده نیز معناداری

خانواده به معنای سطح باالی تابآوری خانواده است .حسینی و

خود را از دست داد؛ این مسیر نیز حذف و مدل دوباره اجرا شد .با

حسینچاری ( )0352این مقیاس را در ایران هنجاریابی کرده و

حذف دو مسیر ذکرشده مدل جدید بهعنوان مدل نهایی تأیید شد.

جدول .0داده های جمعیتشناختی شرکت کنندگان

جنسیت

تحصیالت

فراوانی

درصد

زن

079

93/3

مرد

032

32/2

دیپلم و پائینتر
کاردانی و لیسانس

083
53

31/2
30/17

فوقلیسانس و باالتر

27

8/73

تعداد فرزندان

درآمد خانواده

فراوانی

درصد

0
2و3

39
229

20
72

 2و باالتر
زیر  2میلیون تومان
 2تا  2میلیون تومان

05
21
075

7
02/5
97/5

باالی  2میلیون تومان
بیجواب

77
03

22/5
2/ 3

شکل .0مدل اصالحشده بعد از حذف مسیرهای غیرمعنادار
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با حذف دو مسیر ،مدل نهایی دیگر یك مدل اشباعشده نبوده و

معنای برازش مدل مفهومی با دادههاست .همچنین ،سایر شاخص-

میتوان با مراجعه به شاخصهای نیکویی برازش دربارة تناسب مدل

های ارائه شده در جدول نیز در دامنة مجاز قرار دارند .بنابراین،

با دادههای جمعآوری شده قضاوت کرد .در جدول  2شاخصهای

میتوان ادعا کرد مدل مورد نظر با دادههای حاصل از پژوهش

نیکویی برازش مدل ارائه شده است .آمارة خیدو مدل نهایی

برازش مناسبی دارد .در ادامه ضرایب مسیر و آزمون معناداری آنها

معنادار نبود ( .)χ2= 9/25,P= 1/17< 1/19عدممعناداری خیدو به

در جدول  3گزارش شده است.

جدول .2شاخصهای برازش مدل
نام شاخص

اختصار

مقدار شاخص

حدمجاز

ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

1/173

پائینتر از 1/18

شاخص نیکویی برازش

GFI

1/55

باالتر از 1/5

شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته

AGFI

1/52

باالتر از 1/5

شاخص برازش هنجارنیافته

NNFI

1/58

باالتر از 1/5

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0

باالتر از 1/5

جدول .3بار عاملی ،ضرایب مسیر ،و آمارة  tمدل نهائی
متغیر پیشبین

متغیر مالک

شخصیت

تابآوری

نظام باورها

تابآوری

منابع بیرونی

تابآوری

مهارتها

تابآوری

ساختار خانواده

تابآوری

شخصیت

ساختار خانواده

نظام باورها

ساختار خانواده

منابع بیرونی

ساختار خانواده

شخصیت

نوع اثر

بارعاملی

ضریب تأثیر استاندارد

آمارة t

غیرمستقیم

1/02

1/02

2/35

کل

1/02

1/02

2/35

مستقیم

1/31

1/21

8/08

غیرمستقیم

-1/10

-1/10

-1/83

کل

1/25

1/35

7/31

مستقیم

1/17

1/02

2/27

غیرمستقیم

1/17

1/02

2/92

کل

1/09

1/22

2/89

غیرمستقیم

1/17

1/01

2/12

کل

1/17

1/01

2/12

مستقیم

1/05

1/25

9/31

مستقیم

1/29

1/33

9/35

غیرمستقیم

1/21

1/02

2/33

کل

1/39

1/28

7/82

مستقیم

-1/09

-1/03

-2/23

غیرمستقیم

1/15

1/18

3/33

کل

-1/13

-1/19

-1/82

مستقیم

1/32

1/39

8/19

غیرمستقیم

1/12

1/12

2/32

کل

1/38

1/21

8/33

مهارتها

مستقیم

1/92

1/23

3/55

نظام باورها

مهارتها

مستقیم

1/23

1/29

3/55

منابع بیرونی

مهارتها

مستقیم

1/02

1/03

2/85

مهارتها

ساختار خانواده

مستقیم

1/33

1/33

3/29

بحث و نتيجهگيری

همکاران ( ،)2103لنون و هیمن ( ،)2109مانوت و همکاران

پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل عوامل مؤثر بر تابآوری

( ،)2102جامیسون و همکاران ( ،)2102کریپ ( ،)2103گریف و

خانواده انجام شد .نتایج به دست آمده در پژوهش نشان میدهد

همکاران ( ،)2100مكدرمید و ادزوورث ( ،)2101گریف و

مدل مفهومی توسط مدل کمّی تأیید میشود .یافته پژوهش با نتایج

دوتویت ( ،)2115جانکر و گریف ( ،)2115اُدوئرتی رایت و

پژوهشهای وست و همکاران ( ،)2100چو و هاس ( ،)2103لیتز و

همکاران ( ،)2119کوهن و همکاران ( ،)2112بنزیس و مکیژیك
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مجله علوم روانشناختی

تابآورها از دو دسته تفاوتهای فردی برخوردارند

( ،)2115بلك و لوبو ( ،)2118مشایخ و همکاران ( )0351و

(اسکودال .)2101 ،ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای مقابلهای .او

محمدی ( )0382همسو بود.
در رابطة بین عوامل شخصیت و مهارتها با تابآوری خانواده،

ویژگیهای شخصیتی را مجموعهای از خصایص و صفاتی میداند

مسیر مستقیم معنادار نبود و از مدل حذف شد اما مسیر غیرمستقیم با

که تعیین می کند افراد چه برداشت و رفتاری در برابر محیط خود

میانجیگری ساختار خانواده معنادار بود .میتوان گفت ویژگیهای

داشته باشند .و مهارتهای مقابلهای را مواجهة فعال با استرسها

شخصیتیِ انطباقپذیری ،تعهد ،و سختکوشی و مهارتهای تنظیم

میداند که مجموعهای از واکنشهای شناختی ،رفتاری ،و هیجانی

هیجان و مسئلهگشایی با تأثیر بر ساختار خانواده که مؤلفههایی نظیر

را در بر می گیرد .ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای مقابلهای یا

همکاری ،صمیمیت ،توافق ،و چشمانداز را در بر میگیرد تاب

ترکیب آنها میتواند باعث اصالح یا وخامت تأثیر تجربهها و

آوری خانواده را افزایش میدهند .افرادی که راحتتر با تغییرات

رویدادهای سخت شود.

سازگار میشوند ،به خانواده متعهدترند ،و تالشگرترند ،همکاری و

نظام باورها که مؤلفههایی نظیر خودباوری ،باورهای مذهبی ،و

توافق بیشتری از خود نشان میدهند ،زیرا خود را در برابر اعضای

مثبتاندیشی دارد تحمل مشکالت را تسهیل میکند .افرادی که

خانواده مسئول میدانند و در بحرانها مسئوالنهتر رفتار میکنند.

باور دارند از پس مشکالت بر میآیند ،منبع کنترل درونی دارند،

نجومی و بهرامی ( )0352در پژوهشی نقش صفات شخصیتی را در

خود را به نیروهای ماورائی متصل میدانند و یا معانی مذهبی به آنها

تابآوری دانشجویان نظامی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند

میدهند ،و نگاه مثبتی به چالشها دارند ،آنها را گذرا یا باعث

که وظیفه شناسی ،برونگرایی ،و توافقپذیری رابطة مثبتی با

پختگی میدانند ،و از سبك اسناد خوشبینانه و شوخطبعی

تابآوری دارد.

برخوردارند ،بیش از دیگران در برابر سختیها تاب میآورند .والش

پژوهش مهدوی و حقایق ( )0353نشان داد آموزش گروهی

( 2103ب) دربارة اهمیت نظام باورها معتقد است که سازگاری با

حلمسئله بر سبكهای مقابلهای مؤثر است اما بر تابآوری اثر

بحرانها و سختیها در گرو مفهومسازی آنهاست .به اعتقاد او

ندارد .با وجود این ،مهارت مسئلهگشایی باعث تقویت حس توافق و

باورها طیفی از ارزشها ،اعتقادات ،نگرشها و مفروضههایی است

تعیین چشماندازهای مشترک میشود .از سوی دیگر ،افراد با کمك

که ترکیب آنها چهارچوب مفروضههای اساسی خانواده را میسازد

مهارت تنظیم هیجان تکانههای خود را کنترل میکنند که بر روابط

و بستر پاسخهای هیجانی ،تصمیمگیریها ،و اقدامها را شکل

بینفردی آنان اثر میگذارد (حقرنجبر ،کاکاوند ،و برجعلی2100 ،؛

میدهد.

به نقل از کریمی و اسمعیلی .)0355 ،تنظیم هیجان با مفهوم تمایز

گریف و همکاران ( )2100نیز در تأیید نوع برداشت خانواده از

یافتگی بوئن نیز مرتبط است .کِر ( )0357مینویسد چالشهای

رویدادهای بیرونی مینویسند وقتی خانواده به بحران بهمثابة چالش

اضطرابآفرین واکنشپذیری هیجانی را باال میبرند ،و سیستمهای

مینگرد فرآیند سوگ راحتتر طی میشود .همدمی ،حکیم

عقالنی ،احساسی ،و هیجانی را در هم میآمیزند .طوری که

جوادی ،غالمعلی لواسانی ،و قاسمی جوبنه ( )0353در مطالعهای

اضطراب شدیدتر واکنشپذیری بیشتری به بار میآورد .فرد

تاب آوری خانواده و بلوغ هیجانی را در مردان وابسته و غیروابسته به

مضطرب شاید بخواهد به شیوة خاصی واکنش نشان دهد (از نظر

مواد مطالعه کردند .نتایج آنان نشان داد نمرة افراد وابسته به مواد در

منطقی) اما طور دیگری عمل میکند (از نظر هیجانی) .و این چرخة

متغیرهای حفظ چشمانداز مثبت ،معنویت خانواده ،و توانایی ایجاد

بحران را تشدید میکند .اما زوجهای تابآور تمایزیافتهاند ،و

معنا برای سختی به طور معناداری از گروه افراد غیروابسته کمتر

توانایی باالتری برای تسلط بر هیجانهای خود نشان میدهند .در

است .مؤلفههای نظام باورها در پژوهشهای دیگر نیز تأیید شده

نتیجه ،افرادی که مهارت تنظیم هیجان و مسئلهگشایی بهتری دارند

است ،از جمله خودباوری در پژوهش چو و هاس ( ،)2103باورهای

از روابط بینفردی بهتری برخوردار میشوند .صمیمیت و انسجام

مذهبی و معنویت در پژوهشهای اوپنشو ( ،)2100گریف و

خانوادگی بیشتری را تجربه میکنند ،که آنان را برای حفظ خانواده

دوتویت ( ،)2115و صیدی و باقریان ( ،)0351و مثبتاندیشی در

و تحمل سختیها دلگرم میکند.

بنزیس و مکیژیك ( )2115آمده است.
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منابع بیرونی خانواده عامل دیگری است که مؤلفههای حمایت

افسرده است مطالعه کردند .همة زوجها اذعان داشتند نبودِ

اجتماعی و امنیت شغلی و مالی را شامل میشود .منابع بیرونی بر

گفتوگو باعث قطع رابطة زناشویی میشود و تحمل بیماری را

مهارتها اثر میگذارد و ضمناً با میانجیگری ساختار خانواده باعث

برای آنان دشوار میکند .همچنین ،بنا به گزارش چو و هاس

افزایش تابآوری خانواده میشود .بنزیس و مکیژیك ()2115

( )2103مسئلهگشایی مبتنی بر همکاری و ارتباط مؤلفههای

معتقدند درآمد و شغل ثابت ،حمایت اجتماعی (چه هیجانی و چه

تابآوری خانوادهاند .گریف و دوتویت ( )2115در تحقیقی روی

عملی) ،مسکن مناسب ،حضور در جامعه ،و مشاوران حامی نقش

خانواده های ازدواج مجدد به این نتیجه رسیدند که روابط خانوادگی

عوامل محافظ را برای افراد در بحرانها ایفا میکنند .چو و هاس

حمایتکننده ،ارتباط تأییدکننده و حمایتی ،فعالیتها و کارهایی

( )2103منابع اجتماعی و اقتصادی جامعه و محله را جز عوامل مؤثر

که کمك میکند خانواده باهم وقت بگذرانند؛ و رابطة زناشویی

بر تابآوری خانوادهها میدانند .لیتز ( )2100اشاره میکند

قوی تابآوری خانواده را ارتقاء میدهند .به عالوه ،آزمودنیهای

خانوادهها در نتیجة تجربة شخصی فقدان ،بحران ،یا استرس برای

مطالعة هاتچینسون ،عفیفی ،و کروز ( )2117نیز تأکید داشتند

دیگران حمایت و عاطفه فراهم میکنند و معتقدند کمك دیگران

فعالیتهای لذتبخش و مشترک خانوادگی برای سازگاری

توانایی آنان را برای مقابله با چالشهایشان باال برد .گریف و

مشترک آنان با استرسورهای بالفصل و حفظ یا بازسازی حس

همکاران ( )2100در مطالعة خود نوشتهاند که والدین و فرزندانشان

خانواده بودن الزم و حیاتی بوده است.

اذعان کردند حمایت اجتماعی بیرونی بر تابآوری آنان در تحمل

در پایان باید گفت پژوهشهای متعددی که پیشتر ذکر شد از

سوگ اثر مثبت داشته است .بریتون ،دانز ،استافورد ،و هاینز ()2101

مؤلفههای مدل و رابطة آنها حمایت میکند .با وجود این ،تعداد
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