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 مقدمه 

 یاقدامات برا تیکند که به هدایفراهم م یو مثبت یخانواده چارچوب عمل یآورتاب کردیرو

پا را فراتر از حل مشکل گذاشته  کردین رویپردازد. ایت حل مشکالت موجود مخانواده جه تیتقو

تا  سازدیکند، بلکه آنها را آماده میها را اصالح مپردازد؛ نه تنها خانوادهیاز آن م یریشگیو به پ

ورد خها در برخانواده ،یخانوادگ یآورتاب ندیفرا کی جادیروبه رو شوند. با ا زین ندهیآ یهابا چالش

ی، آوری خانوادگشوند. ایجاد یک فرایند تابیبا آن کارآمدتر م بلهمنتظره و مقا ریبا مشکالت غ

یت شوند. بنابراین، در تقوتر میها در برخورد با مشکالت غیر منتظره و مقابله با آن کارآمدخانواده

 .(Walsh, 2016آوری خانواده، هر مداخله یک اقدام پیشگیرانه نیز هست)تاب

از مشاغل دارای تنیدگی باال و پیچیدگی خاص، مشاغل نظامی هستند که در سرتاسر دنیا توام 

 Osofsky etبا تنیدگی، مخاطرات جسمانی، دوری از خانواده و زندگی در شرایط سخت است)

al, 2018ه بدان ممکن است از هم تهای حیاتی وابسزا کارکرد خانواده و شبکه(. در شرایط آسیب

شوند. همچنان که این امر با زندگی در جنگ یا نواحی پر تعارض تجربه شده  گسیخته

های نظامی در دهه گذشته موجب افزایش استرس بر (. کشمکشOprins et al, 2018است)

های آنان شده است. همچنین در دهه گذشته شاهد افزایش نرخ حوادث وادهنظامیان و خان

ات ایم. مطالعاز ضربه و خودکشی در میان نظامیان بوده، افسردگی، اختالل استرس پس زاآسیب

بر روی تاثیر اعزام بر همسران نظامی نشان داد که در هنگام اعزام نظامیان به ماموریت، نرخ 

باالتری از اختالل افسردگی، اضطراب، خواب، واکنش استرس حاد و اختالل سازگاری نسبت به 

(. در یک De Burgh et al, 2007) اند، وجود داردهموریت نرفتأکه همسران آنان به مافرادی 

های آنان نشانه %14مطالعه روی والدین نظامی اعزامی و همسرانشان مشخص شد که حداقل 

 ,Saltzman et al) های قابل توجه بالینی در قالب اضطراب و افسردگی را گزارش کردندآشفتگی

کرد والدین را در خانه تحت تاثیر قرار تواند عملهای اضطراب گونه می(. این واکنش2011

های افسردگی ممکن است بیش از اندازه (. به طور مثال والدی با نشانهBartley et al, 2018دهد)

خیال، تند مزاج بوده و از نگاه همسرش غیر قابل دسترس ، غیر صمیمی یا تنبل و غیر خسته، بی

نظامی از خانواده، جزء ویژگیها و الزامات  (. جدایی فردBeardslee, 2000مهییج به نظر آید )

ناشویی برای فرد نظامی نیز شغلی نیروهای نظامی است. این جدایی عالوه بر خانواده و روابط ز

گری های نظامیاش، یکی از استرسرد نظامی از خانوادهآور است. از این رو جدایی فاسترس

.  (Pexton et al, 2018)کندل میشه شخص نظامی را به خود مشغوشود که همیمحسوب می

 Mcelandتواند اثرات مخربی به دنبال داشته باشد )ی میاهای فزایندهها و تنشچنین استرس

et al, 2008.) 



 445                       همکارانو  آقانژادیاسر حاجی  .../ یبرخودکارآمد یخانوادگ یآورآموزش تاب یاثربخش

 

حرک زیاد موجب از دست دادن های مهم مشاغل نظامی تحرک زیاد است. تیکی دیگر از ویژگی 

گی تجربه تغیرات فرهن ها،ر پی درپی دوستیخلیه استرس، تغییهای اقوام، کاهش منابع تحمایت

ات ارزشی را برای . تغییرات ارزشی زمینه تعارضات یا ابهام(Allen et al, 2018)شودو ارزشی می

 ,Ponderگذارد)شده بر عملکرد خانواده تاثیر می آورد، که هرکدام از موارد یادفرد به وجود می

ان قبل و بعد اعزام کاهش پیدا در بین نظامی(. به طور مثال میزان رضایت زناشویی 2009

 افراد نظامی و همسران آنها تعارض زناشویی بیشتری دارند (.Mceland et al, 2008کند)می

(Allen et al, 2018) کندایت زناشویی باز هم کاهش پیدا میدر هنگام آماده باش نظامی، رض 

(Ponder, 2009البته هر چند در طول اعزام رضا .)کند ولیناشویی نظامیان کاهش پیدا مییت ز 

ل کشود و به ویژه در نظامیانی که  قبل از اعزام مشدر طوالنی مدت تغییری در آن مشاهده نمی

 (.Schumm et al, 2000شود )نداشتند ثبات زناشویی دیده می

ه ینکرآمدی یعنی اهای روانشناسی مثبتگرا، خودکارآمدی است، خودکایکی دیگر از سازه      

دهد و آنها های مورد انتظار را سازمان میمورد نیاز برای رسیدن به موقعیت هایفرد چگونه شیوه

( اینکه ما معیارهای رفتارمان را تا چه اندازه درست برآورد کرده 3590کند )بندورا،را اجرا می

های پایه (. بندورا در کتاب3150رابی،کند )سهحساس کارآیی شخصی ما را تعیین میباشیم ا

اند که در کنترل «خود»د که انسانها دارای یک سیستم نکمیاندیشه و رفتار اجتماعی بیان 

ای از ساختارهای موثر است این سیستم شامل مجموعههایشان کنش و هااحساس ها،ندیشها

شود. اجزاء سیستم خود عبارتند از ودی باعث ثبات در رفتارهایشان میشناختی است که تا حد

اند درا پیامد باورهایی می ود منسجمی، خودگرانی، خودکارآمدی؛ بندورا رفتار و انگیزش انسانخ

های کلیدی در کارکرد و کنترل شخصی است. بر پایه نظریه که انسانها از خود دارند که سازه

ش است. خوداندیشی فرد را بخش میانجی دانش و کن« خود» 3590شناختی بندورا  -اجتماعی

سازد به چگونگی تأثیر محیط و اعمال دیگران بر روی خود بپردازد. از نظر بندورا مهمترین قادر می

مکانیزم خود اندیشی، خودکارآمدی است. یعنی میزان توانایی فرد برای اعمال کنترل بر عملکرد 

 به عنوان میانجیخود و تاثیرات محیط است. به بیان دیگر بندورا بر ادراک فرد از خودکارآمدی 

توانند بوسیله اعمالشان به نتایج دلخواه برسند کند. افرادی که باور دارند میشناختی تاکید می

کنند همچنین افرادی که دارای شایستگی ا مشکالت احساس صالحیت بیشتری میدر مواجهه ب

سجام د به اننهایشان دارد اما باور پائین نسبت به قابلیتو صالحیت باال در انجام یک تکلیف هستن

 (.3195کنند )مهاجری، تکلیف کمتر تالش می

ه ما است ک هاییترین عامل تعیین کننده فعالیتهمبندورا بر این باور است که خودکارآمدی م

و  دهیم )هرگنهانگزینیم و نیز عامل تعیین کننده شدتی است که ما اعمالمان را انجام میبرمی
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کند تا با  به کارگیری مدی به افراد کمک می(. خودکارآ3190ی سیف، ؛ ترجمه7،4005السون

کنند و احساس  های خود، در برابر مشکالت و مسائل پیرامون به صورت مطلوبی عملمهارت

شده یا افزایش یابد )اقدمی باهر، نجارپوراستادی و  ها ایجادموفقیت فردی در آن

کنند که درمانده هستند و د کارآمدی پایینی دارند احساس می(. افرادی که خو3199لیوارجانی،

کنند ا معتقدند که هرگونه تالشی که میها کنترل کنند. آنتوانند رویدادهای زندگی خود رنمی

 ها برای حل مشکلشوند، چنانچه تالش مقدماتی آنها با موانعی روبرو میوقتی آن  بیهوده است.

سعی  بسیار پایینی دارند حتی اییکنند. کسانی که احساس کاربیهوده باشد، سریعاً قطع امید می

 فایده است )شولتز ودهند بیاند که هر کاری انجام میمتقاعد شدهکنند کنار بیایند زیرا نمی

الزم  هایو توانایی  هاراد بر این باور باشند که قابلیت(. به طورکلی هنگامی که اف3199، 1شولتز

درنهایت  کنند وتری صرف میم آن تکلیف وقت بیش، برای انجادارند برای انجام کار یا فعالیتی را

انات ، عملکرد و هیجبه نتایج بهتری دست پیدا خواهند کرد ادراک افراد از خود، بر تفکر، انگیزش

(. بر این اساس، پژوهش حاضر 3153گذارد )عالیی خرایم، نریمانی و عالیی خرایم،فرد تأثیر می

کارآمدی در انوادگی و تاثیر آموزش آن بر خودخآوری ی تاببه منظور تدوین بسته آموزش

 شود. های نظامی شهر تهران پرداخته میخانواده

های ساتید و متخصصان با بررسی برنامهبا توجه به این نواقص محقق در صدد برآمد تا با کمک ا

ر گرفته اهای نظامی بکهایی که برای خانوادهبرنامه ها، مخصوصاً آوری خانوادگی و مفاد آنتاب

خش بآوری خانوادگی نظامی اثروجود بررسی کرده و یک برنامه تابهای مشده را با توجه به مالک

تدوین نماید.  جامعه مورد مطالعه ما نیروی زمینی ارتش است که به فرموده حضرت  دو سودمن

 ش و نوکظله عالی( به عنوان ستون فقرات ارت امام خمینی)ره( و تاکیدات مقام معظم رهبری)مد

رسنل و فرماندهان ارتش پیکان مبارزه با دشمنان است. مقام معظم رهبری در دیدارهای مکرر با پ

های نظامی در حمایت از رزمندگان و بر توجه بیشتر به آنان تاکید بدیل خانوادهبر نقش بی

 عواملآوری خانوادگی جهت کشف چه گفته شد ضرورت پرداختن به تابداشتند. براساس آن

های نظامی اهمیت زیادی دارد.  با توجه به این خالء تحقیقاتی، أثیرگذار در مقاوم نمودن خانوادهت

ی های نظامآوری خانوادگی  و بررسی اثر بخشی آن بر خانوادههدف این مطالعه تدوین برنامه تاب

 مؤثر های برنامة آموزشیها و شاخصاسی پژوهش حاضر این است که مؤلفهباشد. مسئله اسمی

مطالب یاد  های نظامی چه چیزهایی هستند. با توجه بهآوری خانوادگی خانوادهبرای ارتقاء تاب

 خانواده نظامی دارند؟ خودکارآمدیآوری خانوادگی، چه آثاری بر شده برنامه آموزش تاب
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 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه

 مبانی نظری 

 یواحد کارکرد کیخانواده به عنوان  یاو مقابله یباقانط یندهایخانواده به فرا یواژه تاب آور

کند که به یفراهم م یو مثبت یخانواده چارچوب عمل یآورتاب کردی(. رو4003اشاره دارد)باس،

پا را فراتر  کردین رویپردازد. ایخانواده جهت حل مشکالت موجود م تیتقو یاقدامات برا تیهدا

که کند، بلیها را اصالح مپردازد؛ نه تنها خانواده یآن ماز  یریشگیاز حل مشکل گذاشته و به پ

 یآورتاب ندیفرا کی جادیروبه رو شوند. با ا زین ندهیآ یهاسازد تا با چالشیآنها را آماده م

 ن،یابراشوند. بن یآمدتر مربا آن کا بلهمنتظره و مقا ریها در برخورد با مشکالت غخانواده ،یخانوادگ

(.  سازمان 4030هست)والش، زین رانهیشگیاقدام پ کیخانواده، هر مداخله  یآورتاب تیدر تقو

 یو اجتماع یآوری را در سطوح مختلف فردی، خانوادگ( تاب 3550آوری خانواده ) تاب یالملل نیب

مسئله .باشد یمتقابل م یوابستگ رایاست اما دا یکند که هر سطح واحد مستقلیمفهوم سازی م

و  یتر از آن نظام خانواده است که در سازگارمهم ست،یفرد ن یآورابو ت یریپذبیفقط آس

 رند،یگیبحران قرار نم ریتحت تاث میکه به طور مستق یافراد یگذار است. حتریتاث یینها یآورتاب

عوامل  انیشوند. در میروابط از آن متاثر م ریسا یخانواده و تبعات آن رو یهاواسطه پاسخه ب

 شیاست که ب یدارد. خانواده نظام یمهم اریانسانها، خانواده نقش بس یالمت روانگذار بر س ریتاث

 نیخانواده محبوب تر (.Bowen, 1978)دهد یاو را شکل م یاز همه بر فرد احاطه دارد و رفتارها

 نیها را تضمانسان یو اخرو یویسعادت و سالمت دن ریدر نزد خداوند است که مس ینهاد بشر

حال  نیدارد و در ع شهیها در خانواده رانسان یو رفتار یروان یهایاز نابهنجار یاریکند. بسیم

خانواده  کی نکهیا (.3199نظری، )دریگ یاز خانواده نشأت م زیبشر ن یها شرفتیازپ یاریبس

 شود، خودیکند، سپر استرس میمختل کننده مواجه شده و آن را کنترل م یچطور با تجربه ها

و بلند مدت همه  میدهد، بر انطباق مستقیخود ادامه م اتیکند و به ح یم یندهرا دوباره سازما

 (.Schramm et al, 2012)گذاردیم ریپا ماندن و سالمت واحد خانواده تاث یاعضاء خانواده و رو

 یمربوط به درمان مشکالت خانواده توجه خود را از نقصها و کمبودها یرشته ها ،43در قرن 

 یایپو تیماه (.Nichols &Schwartz, 2005)اندتهشخانواده معطوف دا یها یمندخانواده به توان

شدن  داریبلکه با گذشت زمان با پد ست،یثابت ن یآورداللت بر آن دارد که تاب یآورتاب

 زیخ نوسان و افت و ،یزندگ اتیو مقتض طیشرا رییاز تغ یناش دیو نقاط قوت جد هایریپذبیآس

مفهوم (. Windle, 2011)ردیگیآوری خانواده هم شکل متاب ،یفرد یآوردارد و به همراه تاب

مطالعات و  ریکه س یکرده است به طور دایبه حوزه خانواده گسترش پ یاز حوزه فرد یآورتاب

شده  دهیکش یبه سمت نگاه خانوادگ ،یفرد ندیبه عنوان فرا یآوراز مشاهده تاب قاتیتحق
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آوری تعامل ( دانستیم که تاب3592)3تحقیقات سر مایکل راتربه دنبال (. 2005Sixbey ,)است

انوادگی جارب خمستمری است بین طبیعت و تربیت که بواسطه روابط حمایتی ترغیب می شود. ت

 می ازدهند، ممکن است نقاط عطفی باشند. تنها تعداد کای جدیدی میهو اجتماعی که فرصت

 ,Hauser et al)دنبال نقش های مثبت خانوادگی بودند آوری افراد بهمطالعات اولیه در مورد تاب

1985 .) 

 خودکارآمدی

تقلید را در برابر نفوذ رفتارگرایی در روانشناسی  ،، نظریه پردازان اجتماعی3500در اوایل دهه 

مطرح کردند. آنان دیدگاه تک بعدی رفتارگرایان مبتنی بر تأثیرگذاری محیط بر رفتار انسان 

معتقد بودند، انسان نه در جایگاهی است که به وسیله عوامل بیرونی محدود و قبول نداشتند و 

کنترل شود و نه چندان آزاد است که خارج از تأثیرات محیط رفتار کند؛ رفتار و محیط هر دو 

در (. Marshman et al, 2018ی صرف رفتار فرد نیست)کنندهقابل تغییر است و محیط تعیین

ای وری انسان را مطرح کرد که نقش عمده( دیدگاه کنش4000، 3590همین راستا، بندورا) 

برای فرایندهای شناختی، جانشینی، خودگردانی و خوداندیشی در سازگاری و تغییر انسان قایل 

شناختی، افراد خودگردان و فعال هستند و توسط نیروهای  -شد. بنابراین، در دیدگاه اجتماعی

شوند. در این دیدگاه تعاملی، فرد، اجتماع و عوامل درونی در شناسی رانده نمیمحیطی یا زیست

-نندهکشکل شناختی، عاطفی، رخدادهای بیولوژیک، رویدادهای محیطی و رفتار به عنوان تعیین

 ,Marsh et alپذیرند)گذارند و از هم تأثیر میهای متعامل عمل نموده، بر روی یکدیگر تأثیر می

2019.) 
شناختی بر رفتار انسان تأکید دارد و معتقد است که افراد به  –ی اجتماعیدر واقع، نظریه     

توانند با رفتارشان وقایع و رویدادها را کنند و میصورت فعال در تحول خویشتن شرکت می

کنترل نمایند. همچنین این دیدگاه به این واقعیت اشاره دارد که افراد باورهای شخصی دارند که 

ها و رفتارشان را کنترل کنند. به عبارت دیگر، باورها و سازد تا تفکرات، احساسها را توانا میآن

ها و هم به عنوان گذارد. بنابراین، افراد هم به عنوان فراوردهاحساسات انسان بر رفتارش اثر می

 (.Latikka et al, 2019شوند)و نظام اجتماعی خود پنداشته میمحیط مولدهای 
 ابعاد خودکارآمدی

دهند، در سطوح مختلف هایشان انجام میی تواناییهایی که افراد دربارهسطح: قضاوت -3    

ی توانایی یا عدم توانایی در انجام کار( ، هیجان)نشاط و اشتیاق در برابر تفکر)اندیشیدن درباره

 ,Benoit et al) گیردافسردگی و اضطراب( و عمل)التزام و پایبندی در برابر مخالفت( انجام می

                                                      
Mickel Rater3 
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2018 .) 

کنند و برخی از تجارب فردی در باورهای خودکارآمدی محدودیت ایجاد می :عمومیت -4    

دهند. بعد عمومیت از عواملی مانند شباهت برخی از تجارب دیگر، خودکارآمدی را تعمیم می

 ها به آنانها و کیفیت، شرایط و خصوصیات اشخاصی که فعالیتی بروز آنها، حیطهفعالیت

 (. Reychav et al, 2019پذیرند)شوند، تأثیر میمربوط می

شوند، اما : باورهای خودکارآمدی ضعیف در اثر تجارب ناموفق ضعیف می3نیرومندی  -1     

ی  آن را حفظ کنندهکسانی که باورهای خودکارآمدی نیرومندی دارند، در برابر تجارب تضمین

 ,Eller et alکند)نیرومندتر باشد، دوام بیشتری پیدا میکنند. باورهای خودکارآمدی هر قدر می

2018.)  
 پژوهشهایپیشینه

 آوری و خودکارآمدینجام شده مرتبط با متغیر های تابتحقیقات ا (1جدول )

یکار با همسران نظام یبر مداخله برا یمبتن یآورمدل تاب  عنوان تحقیق 

 محقق (4035رزنبلوم و همکاران)

 یهاتا بر فشارکند یبه آنان کمک  م ینظام یبه خانواده ها یآورآموزش تاب

ود آنان را بهب یکیزیو ف یروانشناخت یغلبه کرده و سالمت ینظام یمختص زندگ

 بخشد. یم

 نتایج

در  یاجتماع یبانیدرک پشت یبرا یطیمح ستیز یها ستمیس کردیرو کی یبررس

 خانواده یآورتاب

 قیقعنوان تح

 محقق (4032و همکاران )  لیپا سیها

، سطح از سطح حمایت اجتماعی در سطح خردها ها نشان داد که خانوادهیافته

 یها از سطح اجتماعخانواده تیحما یمتوسط و کالن بهره مند شدند. درک چگونگ

 نهیگز نیکه بهتر ردیگ یرا در نظر م یاسیو س یعمل یامدهای، پسطح نیدر چند

 .دکننیمراقبت م ریپذ بیکه از کودکان آس ییهااز خانواده یبانیظ و پشتحف یبرا

 نتایج

 یروان شناخت یتاب آور یبه منظور ارتقا یبسته آموزش یو اجرا نیارائه مدل، تدو

 ناجا  یاتیعمل یروهایدر ن

 عنوان تحقیق

 محقق (3155)افشار

خود  ،ینینفس، خوش باعتماد به  یهانشان داد آموزش مهارت قیتحق یهاافتهی

بسته  اسبر اس یو هوش معنو یارتباط یمهارت حل مساله، مهارت ها ،یکارآمد

 نتایج

                                                      
1.Strenght 
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 شود.یم سیپل یاتیعمل یروهایدر ن یآورتاب یشده موجب ارتقا یطراح یآموزش

متخصصان  دگاهیبر اساس د یفیصورت ک به یخانوادگ یآورمدل تاب نیتدو

 خانواده 

 عنوان تحقیق

 محقق (3150نژاد و همکاران) یمیکر

در طول  یدر مقابله  و سازگار یعامل مهم یآورکه تاب دندیرس جهیتن نیبه ا

 گذار است.ریبحران تاث
 

 نتایج

ر د یروانشناخت یستیو بهز یخانوادگ یبراساس جو عاطف یآورتاب ینیب شیپ

 مانیزنان بعد از زا

 عنوان تحقیق

 محقق (3152)ینوذر

 ینیب شیرا پ یآورتاب م،یبه صورت مستق یخانوادگ یدهد جو عاطفینشان م جینتا

 ندینمایم ینیب شیرا پ یآورتاب م،یبه صورت مستق یهدف در زندگ و. ندینمایم

 نتایج

 عنوان تحقیق جوان. یهازوج یآورو تاب یبر سازگار یارتباط یهاآموزش مهارت یاثربخش

 محقق (3159و همکاران )ی پورفراهان

 شیسه با گروه کنترل، افزایدر مقا شیآزمون گروه آزمادر پس ها نشان دادیافته

داشته و بر اساس مشخص شد آموزش  یآورو تاب یدر سازگار یمعنادار

 ها شده بود. زوج یآورو تاب یسازگار شیموجب افزا یارتباط یهامهارت
 

 نتایج

 عنوان تحقیق دگی از اوایل تا اواخر نوجوانیآوری و خودکارآمدی ادراک شده در مهارت های زنتاب

 محقق (4040ساوگون و همکاران)

های مکرر، نمره کلی خودکارآمدی در گیریبر اساس نتایج آنالیز واریانس با اندازه

داری افزایش یافت. در مقایسه با گروه کنترل، گروه مداخله طور معنیگروه مداخله به

داری سطح به طور معنی پس از آن،( و یک ماه P<0.003بالفاصله پس از مداخله )

 خودکارآمدی باالتری را گزارش کردند.

 نتایج

: کارآزمایی 4آوری بر خودکارآمدی بیماران مبتال به دیابت نوع تأثیر آموزش تاب

 شدهسازی و کنترلبالینی تصادفی

 عنوان تحقیق

 محقق (4035ترابی زاده و همکاران )
 

 سح)ه عوامل تاب آوری به شدت )سازگاری و مشارکت( و متوسط نتایج نشان داد ک

ایستگی( با خودکارآمدی درک شده در حوزه های مورد تجزیه و ش و طبعی شوخ

تحلیل مرتبط بودند. در نتیجه، نوجوانانی که خود را در همدلی و حل مسئله بسیار 

ها کارآمدی پایینی هدانستند نسبت به نوجوانانی که خود را در همان حوزکارآمد می

 نتایج
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 پذیرتر بودند. دانستند انعطافمی

 یهامادربزرگ یاجتماع تیخانواده، حما یآورتاب ،یمنابع اجتماعارتباط بررسی 

  یها و خودکارآمدنوه سرپرست

 عنوان تحقیق

 محقق (4035پاندی و همکاران )

های آماری تفاوت مقیاس،های مکرر برای هر خرده گیریآنالیز واریانس با اندازه 

های اجتماعی، گروهی را برای عملکرد خانواده، حمایتگروهی و بینداری درونمعنی

 دک، و پرورش و دلبستگی نشان داد.های مشخص، رشد کوحمایت

 نتایج

  

 روش پژوهش

با پیش مایشيييی  مه آز ماری آزمون و پسروش پژوهش، نی عه آ جام آزمون و گروه کنترل بود. 

یان پژوهش، تابخانواده از م که نمره آزمون  ند از هایی  فت کرد یا پایین در آوری والش را 

ای تعیین خانواده)والدین( انتخاب شدند، بر 00های نظامی واقع در کوی سازمانی لویزان خانواده

گیری در دسترس انتخاب شد و سپس این تعداد نمونه روش نمونه ،اثربخشی مداخالت آموزشی

یگزین نفر( جا 10نفر( و گروه کنترل ) 10تصيييادفی در دو گروه آزمایش ) به صيييورت گمارش

آزمون بر روی تمام جامعه نمونه اجرا گونه بود که ابتدا پیشگردیدند. روند اجرای پژوهش به این

دقیقه  00های سييازگاری اجتماعی به مدت هر جلسييه جلسييه آموزش مؤلفه 30گردید، سييپس 

به برای گروه آزمایش اجرا شيييد. بعد از این مراحل پس آزمون اجرا شيييد و تمامی آزمودنیها 

ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره به رهای پژوهش پاسخ دادند. دادهابزا

 وتحلیل قرار گرفتند.ورد تجزیهم 35نسخه  Spss افزارکمک نرم

 های ورود به پژوهشرمعیا

 داشتن حداقل دو سال سنوات خدمتی -3

 حضور در جلسات آموزش -4

 شناختیعدم ابتال به اختالالت روان -1

 ت آگاهانه برای شرکت در جلساترضای -0

 معیارهای خروج از پژوهش

 جلسه متناوب 4غیبت در -3

 تمایل نداشتن به ادامه جلسات درمان -4

 عمومی خودکارآمدی پرسشنامه

 پرسشنامه این. شد ساخته( 3555) سلم جرو و شوارتز توسط 3525 سال در پرسشنامه این



 3003، بهار 55سال هجدهم، شماره  نظامی، فنون و علوم فصلنامه                                                                   410

 

 بود اجتماعی مدیآخودکار و عمومی آمدیودکارخ جداگانه مقیاس خرده دو با گویه 40 دارای

 زبان 49 به تاکنون و(  GSE- 30) یافت کاهش ایگویه 30 مقیاس یک به 3593 سال در که

 کرونباخ آلفای آمده دست به ضرایب(. 3555 سلم، جرو و شوارتز) است شده برگردانده دیگر

 کاستاریکا در ،99/0 کانادا در. است شده گزارش چنین گوناگون کشورهای در( GSE-30) مقیاس

 اسپانیه در ،90/0 ایران در ، 94/0 فرانسه در و 99/0 کبیر بریتانیای در ، 93/0 آلمان در ، 93/0

 پایایی دهنده نشان آمده بدست ضرایب 25/0 هند در و 25/0 اندونزی در ،53/0 ژاپن در ، 90/0

(. 3195 احدی، و نریمان. )است جهان گوناگون مردم میان در مقیاس این هایگزینه درونی

 خودکارآمدی هایمقیاس هایویرایش درونی همسانی ضرایب( 3552)  همکاران و شوارتز

 به 53/0 چین در و 93/0 اسپانیا و کاستاریکا در ،90/0 آلمان در دانشجویان  برای را عمومی

 دانشجویان یبرا 94/0 مقیاس کل برای کرونباخ آلفای ضرایب( 3195) رجبی. آوردند دست

 همچنین. آورد دست به 90/0 و 90/0 ترتیب به مرودشت آزاد و اهواز چمران شهید های دانشگاه

 روزن نفس عزت مقیاس و عمومی خودکارآمدی باورهای مقیاس برای همزمانی روایی ضریب

 آزاد و اهواز چمران شهید هایدانشگاه دانشجویان در 10/0 پاسخگویان از نفر 139 برروی برگ

 روایی ضریب( 4000) تاگ و اشمیتز و شوارتز. شد برآورد 41/0 و 40/0 ترتیب به مرودشت

 دانشجویان از گروهی در بینانهخوش اسنادی سبک با را عمومی خودکارآمدی باورهای مقیاس

 59/0 خودتنظیمی با آموزگاران برای و 05/0 فشارزا های موقعیت در چالش ادراک با و 05/0

 مقیاس این همبستگی( 3552) همکاران و شوارتز. بود معنادار ضرایب همگی که آوردند دستبه

 55/0 و 00/0 و -54/0 ترتیب به بینانه خوش اسنادی سبک و اضطراب افسردگی، های نمره با را

 نگرش با که دادند نشان و کردند گزارش 52/0 و – 01/0 و – 04/0 اسپانیایی نمونه در و

 دامنه با ایچهارگزینه گویه 30 دارای مقیاس این است، هماهنگ( 3552) بندورا مدیآخودکار

 سازگاری بینی پیش برای مقیاس این. بود خواهد 00 و 30 آن حداکثر و حداقل که است 0 تا 3

 برای رشدی مرحله هر در زندگی چگونگی از ای نمایه همچون یا زندگی هایدگرگونی از پس

 (.   3195 احدی، و نریمانی) رود می ارک به رفتار تغییر و بالینی کارهای
 .آوری خانوادگیهای مبتنی بر تابکل آموزش مؤلفهپروت (2) جدول

 جلسه عنوان هدف

  اول  آشنایی با بسته و معارفه اعضای گروه  آشنایی اعضایی اعضاء گروه با یکدیگر و با پژوهشگر
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 جلسه عنوان هدف

سترس های ناشی از آشنایی با مفهوم استرس، بویژه ا

  شغل نظامی

آشنایی با مفهوم استرس و استرس های 

نظامی و آموزش درباره  ناشی از شغل

  آوری خانوادهمفهوم تاب

  دوم

معرفی راهبردهای مختلف کنار آمدن و مقابله با 

استرس والدینی و کمک در بکار گرفتن راهبردهای 

 و ازیابی باورهای خود مقابله ای مؤثر و مناسب

 کارآمدی و مقیاس آنها و راهبردهای کاهش استرس

  سوم  آموزش راهبردهای کنار آمدن با استرس

و آشنایی  توضیح ارتباط بین افکار، رفتار و هیجان ها

 مولفه های خودکارآمدیبا 

آموزش شیوه های بازسازی شناختی و 

  ایجاد الگوی تفکر سازنده و تاب آورانه

  چهارم

، جایگزین بینیا امید و خوشآشنا کردن اعضاء ب

بینانه به جای سبک تفکر کردن سبک تفکر خوش

  بدبینانه

آشنایی با انواع سبک های تفکر خوش 

  بینانه و بدبینانه سلیگمن

  پنجم

، آموزش سازیسازی، خود دلگرممعرفی دلگرم

ساختن دیگران، تاکید بر این مفهوم که دلگرم

  آمدیخودکارهیچکس کامل نیست و تقویت 

آموزش دلگرم سازی و خود دلگرم سازی و 

  دلگرم ساختن دیگران

  ششم

معرفی رویکرد معنی درمانی و تاکید بر اهمیت نقش 

  آزادی و داشتن حق انتخاب شیوه زندگی انسان

جستجو معنی، معنی خواهی و آموزش 

 یها اسیمق یشناس بیآس و معنوی

 زشیرابطه آن با انگ و یخودکارآمد

 یو اجتماع یانفراد

  هفتم

فعال کردن ذهن خانواده ها در رابطه با اهمیت 

 مهارتهای ارتباطی 

 ریو تاث یمهارتهای ارتباطی خانواده و شغل

 یآن بر خود کارآمد

 هشتم 

احساس خوب داشتن و شور و شوق و عالقه برای 

 زندگی؛ برخورداری از سالمت جسمانی 

آن بر  ریتاثو آمادگی و سالمت جسمانی 

 ید کارآمدخو

 نهم 

 دهم  جمع بندی، مرور و نتیجه گیری  جمع بندی و اجرای پس آزمونها 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

نفر  2 یبود و به لحاظ سنوات خدمت 49/ 30و گروه کنترل  90/40 شیگروه آزما یسن نیانگیم

سال  نیو گروه بنفر از هر د 39نفر از گروه کنترل در ده سال اول خدمت،  0و  شیاز گروه آزما
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تا  کمیو  ستینفر از گروه کنترل در سال ب 0و  شینفر از گروه آزما 5خدمت،  ستمیتا ب ازدهمی

 ینفر کاردان 33عبارت بود از  شیدر گروه آزما هایآزمودن التیتحص نیام خدمت بودند. همچنیس

 30عبارت بود نفر و در گروه کنترل  3 ینفر کارشناس ارشد و دکتر 0و  ینفر کارشناس 30و 

 لیوتحلهیتجز ینفر بود. برا 3 یارشد و دکتر ینفر کارشناس 0 ینفر کارشناس 31و  ینفر کاردان

 اریبه کار رفته است. مع رهیچند متغ انسیکووار لیآزمون تحل ه،یفرض یو آزمون آمار هاهداد

ته شده است. در نظر گرف α=  03/0و  α=  05/0آزمون در سطح  یقاعده رد برا ای یریگمیتصم

پژوهش  یرهایو کنترل در متغ شیآزما یهاگروه نیزوج یو انحراف استاندارد نمره ها نیانگیم

 است. دهیآزمون ارائه گردو پس آزمونشیپ حلهدر دو مر
 استفاده شد. اریانحراف مع ،یو شاخص پراکندگ نیانگیاز م یشاخص مرکز یبررس یبرا

متغیرهای خودکارآمدی قبل و بعد  وکنترل  گروه آزمایش شاخص های مرکزی و پراکندگی( 3) جدول

 مداخله

متغیرهای  آزمایش

 آزمونپیش آزمونپس پژوهش

  میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 آزمایش آوریتاب 52/4 20/0 39/0 23/0

 خودکارآمدی 4.50 0.00 1.52 0.20

 کنترل آوریتاب 59/4 05/0 50/4 21/0

 خودکارآمدی 4.51 0.05 4.21 0.59
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آوری بر قبل و بعد مداخله آموزش تاب و کنترل ها گروه آزمایشمقایسه میانگین( 1) نمودار

 خودکارآمدی

 ریو کنترل را در متغ شیکارکنان گروه آزما یهاو انحراف استاندارد نمره نیانگی، م1جدول 

منظور . در ادامه بهدهدیآزمون نشان مو پس آزمونشیآن در مراحل پ یو تاب آور یخودکارآمد

انس یکووار لیاز تحل یو کنترل از نظر مولفه خودکارآمد شیتفاوت دو گروه آزما یمعنادار یبررس

استفاده شده است.  نیاز آزمون لو هاانسیوار یو برابر یهمسان نییتع یاستفاده شد است. برا

 یهاهنمره مؤلف یدر دو گروه برا هاانسیوار یرابرب فرضشینشان داد که پ نیآزمون لو نیا جینتا

 برقرار است. یتاب آور

 نتایج آزمون لوین برای آزمودن همگنی واریانس بین گروهی( 4جدول )
 آزمون همگونی واریانس داده ها

 متغیرهای پژوهش آزمون لوین

 مقدار سطح معنی داری

 تاب آوری 0.00 0.50

 خودکارآمدی 0.13 0.59

 

)خودکارآمدی( و تعامل بین متغیر همپراش  Fی اثبات همگونی شیب رگرسیون باید مقداربرا

(. بنابراین <P 05/0را محاسبه کنیم، اگر این شاخص معنادار نباشد) آوری(مستقل )آموزش تاب

صفر مورد قبول و فرضیه مقابل رد شده و پیش  توان نتیجه گرفت که فرضیهمی 5با توجه جدول 

 شیب رگرسیون رعایت شده است. فرض همگونی

0

0/5

1

1/5

2

2/5

3

3/5

4

4/5

آزمایش کنترل

تاب آوری خودکارآمدی
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 بررسی همگونی شیب رگرسیون داده ها برای تحلیل کواریانس( 5)جدول

 آزمون همگونی شیب رگرسیون داده ها

 متغیرهای پژوهش 

 Fمقدار   سطح معنی داری

   خودکارآمدی 4.24  0.3

 

ل است. قبل از تحلیاستفاده از آزمون تحلیل کواریانس مستلزم برقراری چندین مفروضه آماری 

های خطا )آزمون (، همسانی واریانس1بودن متغیرهای تحقیق )جدول  های نرمال ها مفروضهداده

گرفتند که همه این  ( مورد بررسی قرار5(، و همگنی خطوط رگرسیون)جدول 0لوین( )جدول 

 ها برقراربودند. مفروضه

 نسآزمون باکس برای بررسی همسانی ماتریس کواریا (6)جدول 

 1.03 آزمون باکس

 F3 آماره 

 0.19 سطح معناداری.

 

دادن تفاوت  های چندمتغیره برای نشانمشخص است که اندازه همه آزمون 0با توجه به جدول 

دیگر، بین گروه آزمایش و  دار است. به عبارتادو گروه در ترکیب خطی بعد خودکارآمدی معن

 دکارآمدی تفاوت معنیداری وجوددارد.کنترل در ترکیب خطی نمرات تفاضلی متغیر خو

 P < /001  ،  F: 24.23=میباشد که معادل با  00/0برای مثال اندازه اثر پیالیی برابر با  

 (.2جدول باشد)می

 )نمرات تفاضلی( بعد خودکارآمدیآزمون چندمتغیره برای بررسی  (7)جدول 

 

درجه آزادی  F ارزش 

 فرضیه

درجه 

آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری

 اندازه اثر

 0.00 0.000 52 4 40.41 0.00 اثر پیالیی

 0.00 0.000 52 4 40.41 0.50 المبدای ویلکز

 0.00 0.000 52 4 40.41 0.95 اثر هوتلینگ

 ریشهبزرگترین

 روی

0.95 40.41 4 52 0.000 0.00 

 

کارآمدی خود بعددادن تفاوت دو گروه در نمرات تفاضلی  های چندمتغیره برای نشانچون آزمون
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ا متغیره ب اند برای بررسی دقیق تفاوت گروهی در هریک از ابعاد، از آزمونهای تک معنیدار بوده

  .(9. )جدول رفتگمورد بررسی قرار تصحیح بون فرنی 

 )نمرات تفاضلی( بعد خودکارآمدیمتغیره برای بررسی  آزمون تک( 8)جدول 

 

مجموع  متغیر وابسته

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

نمرات 

 تفاضلی

 خودکارآمدی 

 0.00 0.000 05.13 44.93 3 44.93 مقایسه

    0.00 59 41.91 خطا

 

دهنده تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل بود.  برای بعد خودکارآمدی نشان Fاندازه آزمون 

آوری که بعد خودکارآمدی از آموزش تاب ه بودنگاهی به اندازه اثر مربوط به نمرات بیانگر این نکت

دیگر، اندازه اثر تأثیر متغیر مستقل بر  ( تاثیر پذیرفته است. به عبارت46.خانوادگی )با اندازه اثر 

 بعد خودکارآمدی در محدوده متوسط تا نسبتاً قوی قرارداشت.

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

شی آموزش تابهدف از این پژوهش   خانواده های نظامی آمدیخودکارخانوادگی بر آوری اثربخ

شد ویافته صیالت حجم نمونه در مقطع می با سطح تح شترین  شان داد که بی صیفی ن های تو

سی ) شنا صف )01.1کار سن 20)4تعداد فرزندان  ( و00.0(،محل خدمت در  سال  50-15( و

 ( درصد می باشد.50)

به عنوان  یخودکارآمدرسیدند که  ( در پژوهشی به این نتیجه4035و همکاران)مانسینی 

ارآمدی عه تاثیر خود کتاثیر مثبتی دارد، که در این مطال تحصیلاضطراب و عملکرد  بر یزمیمکان

 باشد.از این جهت با این تحقیق همسو میهای نظامی بررسی شده است که بر خانواده

 زیدآمیتهد طیدر شرا یقو یکه خودکارآمد ندنشان داد( در پژوهشی 4030وهمکاران) 3جدالهی

 .شود یم یشغل یفرسودگکاهش و  باال کارائیمنجر به 

که در این مطالعه تاثیر خود کارآمدی بر خانواده های نظامی در شرایط تهدیدآمیز بررسی شده 

 باشد.از این جهت با این تحقیق همسو میاست که 

 خانواده  یتاب آور بر مقیاس تانجانبازان عراق و افغانس خانواده حمایت (4030فاینلی و همکاران)

آوری خانواده های نظامی در شرایط حمایت خانواده که در این مطالعه تاثیر تاب تاثیر بسزایی دارد.

                                                      
3.Delahaij 
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 بررسی شده است که از این جهت با این تحقیق همسو می باشد.

فشان را آوری بر خودکارآمدی کارکنان آتشاثربخشی آموزش تاب( 3150)شریفی و همکاران

آوری بر خودکارآمدی کارکنان آتشنشانی تاثیر داشته ها نشان داد آموزش تابیافتهبررسی کردند  

بنابراین . و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ خودکارآمدی در پس آزمون معنادار است

آوری را برای کارکنان آتشنشانی جهت ارتقاء خودکارآمدی و آموزش تاب میتوان نتیجه گرفت

های نظامی بر آوری خانوادهکه در این مطالعه تاثیر تاب .بهبود عملکرد شغلی موثر است

 بررسی شده است که از این جهت با این تحقیق همسو می باشد. خودکارآمدی
 

 قدردانی

قدردانی به عمل ان همکاری داشتند، گین پژوهش با نویسندهای نظامی که در  ااز کلیه خانواده

   آید.می
 

 منابع

 ،آوریتاب ارتقای منظور به آموزشی بسته اجرای و تدوین مدل، ارائه(. 3155) .علی افشار 

. ینظام روانشناسی دکتری دریافت جهت نامه پایان. ناجا عملیاتی نیروهای در روانشناختی

 .3305. شماره ثبتپزشکی دانشکده. (عج)اهلل بقیه پزشکی ومعل دانشگاه پزشکی دانشکده

 (. رابطه احساس 3199) .لیوارجانی، شعله . وسعید استادی، نجارپور .،اقدمی باهر، علیرضا

 خودکارآمدی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد

 .55-335 :(2)4،علوم تربیتی ،تبریز

 آقامحمدیان  . وسیدعلی ،کیمیایی .،فاطمه ،زمانی نیا ،.نجمه ،مرادیان .،منیره ،انیپورفراه

آوری های ارتباطی بر سازگاری و تاب(. اثربخشی آموزش مهارت3159). شعرباف، حمیدرضا

 .55-309(: 00)33،نشریه علمی زن و فرهنگ .های جوانزوج

 بر  یآموزش تاب آور یاثربخش (.3150). محمد ،یمانینر . وسجاد ،بشرپور.، لوفرین ی،فیشر
 ققاه محگدانش ارشد. ینامه کارشناس انی. پالیشهر اردب یکارکنان آتش نشان یخودکارآمد

 .رانیا اردبیلی،

 ی یحیی . ترجمهنظریه های شخصیت(. 3199) . سیدنی آلن . وشولتز .،شولتز، دوآن

 نشر ویرایش.   ،سیدمحمدی، تهران

 (. مقایسه باورهای 3153). عالیی خرایم، سارا . ویمانی، محمدنر .،عالیی خرایم، رقیه

مجله خودکارآمدی و انگیزه پیش رفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. 
 .(1)3،های یادگیریناتوانی
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