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Abstract
Introduction: Veterans' inabilities create problems for spouses and negatively affect 
their physical and mental health.

Objective: This study aimed to determine the validation and effectiveness of women's 
psychological empowerment package on resilience and mental health of women with 
veteran husbands.

Material and Methods: The research method was a quasi-experimental pre-test-post-
test with a control group. The statistical population of the present study included all the 
wives of veterans under the auspices of the Martyr and Veterans Affairs Foundation of 
Lordegan, Iran, in 2021. Sample members were randomly divided into experimental and 
control groups; thus, 15 were people in each group. Data collection tools included Connor-
Davidson's )2003( Resilience Questionnaire and Goldberg and Hillier's )1979( Mental 
Health Questionnaire. The psychological empowerment program was implemented in 
12 sessions of 90 min over six weeks )two sessions per week(. Multivariate analysis 
of covariance, repeated measures analysis of variance, and post hoc tests were used to 
analyze the collected data.

Results: The results showed that women's psychological empowerment program 
significantly improves the resilience and mental health of women with a veteran spouse 
)P<0.05(. In addition, the results of repeated measures analysis of variance revealed 
that the improvement made by the women's psychological empowerment package on 
resilience and mental health in the follow-up phase was also stable )P<0.05(.

Conclusion: Based on the findings of the present study, it is suggested that the 
psychological empowerment program be transformed into a permanent family care 
program at the Martyr and Veterans Affairs Foundation to improve the health of women 
with veteran spouses.
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مقاله پژوهشی

اعتبار یابی و اثربخشی بسته توانمندسازی روانشناختی زنان بر سالمت روان و تاب آوری در همسران 
جانبازان

آسیه خالدی1، *مریم چرامی2، رضا احمدی3، طیبه شریفی4

چکیده
مقدمه: محدودیت های جانبازان عمدتاً مشکالتی را برای همسران ایجاد میکند که بر سالمت جسمی و روانی آنها اثرات منفی دارد.

هدف: این پژوهش با هدف اعتبار یابی و اثربخشی بسته توانمندسازی روانشناختی زنان بر تاب آوری و سالمت روان در همسران جانبازان 

انجام شد.
مواد و روش ها: روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده 

کلیه همسران جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لردگان در سال 1400 بودند. اعضای نمونه به صورت جایگزینی 
تصادفی ساده در گروه های آزمون و گروه کنترل قرار گرفتند؛ بدین ترتیب در هر گروه تعداد 15 نفر حضور داشت. ابزار گردآوری اطالعات 
شــامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلیر بوده است. برنامه توانمندسازی روانشناختی 
در 12 جلســه 90 دقیقه ای در طی شــش هفته )هفته ای دو جلسه( اجرا شــد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس 
چند متغیره، آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادار اســتفاده شد. سطح معناداری در پژوهش 

حاضر 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج نشــان داد برنامه توانمندســازی روانشــناختی زنان تأثیر معناداری در بهبود تاب آوری و سالمت روان همسران جانبازان 

دارد )P<0/05(. افزون بر این، نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشــان داد بهبودی ایجاد شــده توسط بسته توانمندسازی 
.)P>0/05( روانشناختی زنان بر تاب آوری و سالمت روان در مرحله پیگیری نیز پایدار بود

نتیجه گیری: در چارچوب یافته های پژوهش حاضر پیشــنهاد می شــود برنامه توانمندسازی روانشناختی به طور ثابت توسط بنیاد شهید و 

امور ایثارگران جهت بهبود سالمت همسران جانبازان اجرا شود.
کلمات کلیدی: تاب آوری، توانمندسازی، جانبازان، زنان، سالمت روان
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 اعتبار یابی و اثربخشی بستز توانمندیازی روانشناختی زناا ...

مقدمه
جنگ به صورت رویدادی ناخواســته جوامــع را درگیر میکند و 
اثرات طوالنی مدتی بر جنبه های مختلف زندگی فردی، اجتماعی، 
عاطفی و خانوادگی در افراد بازمانده از جنگ و جانبازان می گذارد 
)1(. همچنین، جانبازان به دلیل شــرایط خاص، ممکن است در 
معرض آشــفتگی های هیجانی همچون اختالالت ســایکوتیک، 
اختــالل پس از ضربه، اضطراب و افســردگی قــرار بگیرند )2(. 

مشکالت در جانبازان می تواند سالمت روانشناختی اعضای خانواده 
و مراقبین آن ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ هر چند که ممکن اســت 
این اثرات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تعامل با همسر و 
فرزندان باشد. به طور کلی، عالوه بر اینکه فرد آسیب دیده از نظر 
روانی دچار اختالل می شود، محیط خانواده و انسجام خانواده نیز 

به تبعیت از او در معرض خطر قرار می گیرد )3(.
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با توجه به اینکه زنان به عنوان مهم ترین عنصر هر خانواده، نقش 
اساســی در حفظ ســالمت روان خانواده دارند، بنابراین افزایش 
توانمندسازی روانشناختی همسران جانباز که بیشترین آسیب ها 
را متحمل می شــوند باعث هدایت کل خانواده به سمت سالمت 
روان می شــود )4(. تخریب عملکــرد در تمامی زمینه ها می توان 
تاب آوری همســران جانبازان را تحت تأثیر قرار دهد. تاب آوری 
از جمله متغیرهای مورد توجه روانشناســان مثبت نگر است که 
به عنوان فرآیندی پویا، ســازگاری مثبــت و فراگیری قابل توجه 
در شــرایط طاقت فرســا تعریف می شــود )5(. بین تاب آوری و 
مشکالت روانشناختی رابطه معنی دار و منفی مشاهده شده است 
)6(. تاب آوری تنها پایداری در برابر مشــکالت یا شرایط تهدید 
کننده و حالت انفعالی در مواجهه با شرایط خطرناک نیست، بلکه 
شرکت فعال و سازنده فرد در محیط پیرامونی است؛ بنابراین، تاب 
آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی در شرایط 

خطرناک است )7(.
با توجه به آنچه گفته شد، مراقبت و نگهداری از جانبازان می تواند 
افت تاب آوری را به همراه داشته باشد. پیامد این تغییرات، کاهش 
سالمت روان در همســران جانبازان است. از نظر سازمان جهاني 
روان  )World Organization Health(، ســالمت  بهداشــت 
عبارت اســت از قابلیت فرد در برقراري ارتباط موزون و هماهنگ 
با دیگران، توانایي در تغییــر و اصالح محیط اجتماعي خویش و 
حل مناســب و منطقي تعارض هاي هیجاني و تمایالت شــخصي 
خود. عالوه بر این، ســالمت روان به عنوان حالتي تعریف می شود 
که نه تنها عدم ابتال به بیماري رواني )Mental Disorder(؛ بلکه 
سطح مطلوبي از بهزیســتي )Wellbeing( را نیز شامل می شود 
)8(. از آنجا که ســالمت روان با تعارضات و خشــونت در خانواده 
)9( و عملکرد خانوادگی )10( مرتبط است، شناسایی راهکارهایی 

به منظور ارتقاء آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
یکــی از راهکارهای مؤثــر در این زمینه، اســتفاده از روش های 
توانمندســازی روانشــناختی در همســران جانبــازان اســت. 
توانمندسازی فرایند قدرت بخشیدن به افراد است تا حس اعتماد 
به نفس خود را تقویت کنند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود 
چیره شوند که به بسیج انگیزه های درونی افراد برای تحقق اهداف 
منجر می شــود )11(. مفهوم توانمندسازی به طور تاریخی نشان 
می دهــد که محدود کردن افراد در به کارگیری توانایی های ذاتی 

خود برای رسیدن به سطوح عالی عملکردشان، مانع از اثربخشی 
در ســطح فردی، خانوادگی و ... می شود که اگر این محدودسازی 

نبود می توانستند این اثربخشی را به دست آورند )12(.
توماس و ولتوز )Thomas and Velthus( در ســال 1990 برای 
اولین بار مفهوم توانمندسازی روانشناختی را به کار بردند که شامل 
 :)Competence( پنج حوزه شــناختی می شود: 1- شایســتگی
شایستگی به حدی از توانایی که یک فرد می تواند وظایف خود را 
 :)Autonomy( با مهارت انجام دهد، اشاره دارد؛ 2- خودمختاری
به معنی آزادی عمل و اســتقالل فرد در تعیین فعالیت های الزم 
بــرای انجام دادن وظایف اشــاره دارد؛ 3- احســاس مؤثر بودن 
)Sense of Impact(: تأثیرگــذاری یا احســاس مؤثر به معنی 
پذیرش پیامدهای شخصی در جایی است که فرد می تواند بر نتایج 
اثــر بگذارد؛ 4- معنی دار بــودن )Meaningfulness(: معنی دار 
بودن فرصتی است که افراد احساس کنند اهداف مهم و با ارزشی 
 :)Trusting Others( را دنبال می کنند؛ 5- اعتماد بــه دیگران
اعتماد به عالقه مندی، شایستگی، گشودگی و اطمینان به دیگران 
مربوط می شــود )13(. شــواهد علمی مختلف نشان می دهد که 
توانمندسازی روانشــناختی تأثیر معناداری بر تاب آوری )14( و 
ســالمت روان )15( دارد. با توجه به عدم وجود پروتکل و برنامه 
 مداخله ای مشــخص به منظــور ارتقای توانمندی روانشــناختی 
همسران جانبازان، پژوهش حاضر در صدد است بسته  مداخله ای 
به منظور توانمندســازی روانشناختی تدوین و اثربخشی آن را بر 
تاب آوری و ســالمت روان بیازماید. از این رو، پژوهش حاضر به 
دنبال پاسخگویی به این سؤال اســت که آیا بسته توانمندسازی 
روانشناختی اعتبار الزم را دارد و بر تاب آوری و سالمت روان زنان 

دارای همسر جانباز اثربخش است؟

مواد و روش ها
پژوهــش حاضر از نظر هــدف کاربردی و به لحــاظ روش انجام 
پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون- پیگیری 
با گروه کنترل اســت. جامعه آماری پژوهــش حاضر دربرگیرنده 
کلیه همسران جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرستان لردگان در ســال 1400 بود. برای تعیین حجم نمونه 
از فرمول تعیین حجم نمونۀ مطالعات  مداخله ای استفاده شد. در 
این روش، مبنای محاسبه حجم نمونه یافتن تفاوت توزیع متغیر 
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مورد مطالعه در این دو گروه می باشد.
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حداکثر خطای قابل قبول 5 درصد )α =0/05( اســت و ســطح 
معنــاداری کمتر از 5 درصد به معنی وجــود تفاوت بین گروه ها 
است. خطای نوع دوم، شــانس یافتن عدم تفاوت است وقتی که 
تفاوتی بیــن دو گروه وجود ندارد. این خطــا حداکثر 20 درصد 
)β =0/20( در نظر گرفته می شــود. توان یا قدرت آزمون وابسته 
به خطای نوع دوم می باشــد )β -1( و حداقل باید 80 باشــد. با 
توجه به میانگین و انحراف معیار گزارش شده برای متغیر سالمت 
روانی همســران جانبازان در مطالعه ایدلخانی و حیدری )16(، با 
توان 0/90 و خطای 0/05، حجم نمونه مورد نیاز 13 نفر به ازای 
هر گروه محاسبه شــد. برای جلوگیری از کاهش توان آزمون به 
دلیــل ریزش نمونه ها، برای هر گروه 15 نفر در نظر گرفته شــد. 
روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت در دســترس بود. 
بــه این منظور، بعد از کســب مجوزهای الزم، به بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران شهرستان لردگان مراجعه شد و از همسر جانبازان 
که واجد شــرایط بودند، دعوت به عمل آمــد. معیارهای ورود و 
خروج )شــمول( نیز بــرای ورود افراد شــرکت کننده به پژوهش 
در نظر گرفته شــد. مالک ورود اعضاء به پژوهش ســابقه حداقل 
پنج ســال زندگی مشــترک با جانباز )17(، معلولیت یا جراحت 
دائمــی جانبازان به دلیل جنگ تحمیلــی، درصد جانبازی 50 تا 
70 درصد، دامنه سنی 30 تا 65 سال و توانایی خواندن و نوشتن 
)جهت تکمیل پرسشنامه هایی پژوهش( بود. با توجه به اینکه در 
این مطالعه نمونه هایی از زنان مدنظر بودند که رنج و مشــکالت 
بیشــتری از زندگی با همســر جانباز متحمل شده باشند، درصد 
جانبازی 50 تا 70 درصد در نظر گرفته شد. عالوه بر این، ابتال به 
اختالالت روانپزشــکی، دریافت خدمات روانشناختی خارج از این 
مطالعه به صورت هم زمان با جلســات پژوهش حاضر، عدم تمایل 
به شــرکت در پژوهش به عنوان مالک خروج انتخاب شــد. الزم 
به ذکر اســت بررســی ابتال به اختالالت روانپزشکی در همسران 
جانبازان به صورت خوداظهاری بود و با پرســش از سابقه مراجعه 
به مراکز روانشــناختی و روانپزشکی و همچنین، دریافت خدمات 
روانپزشــکی، بررسی شد. بعد از بررسی مالک های ورود و خروج، 

افراد واجد شرایط در پژوهش شرکت کردند.
جلســات  مداخلــه ای به صــورت گروهی در بیــن اعضای گروه 
آزمون اجرا شــد؛ اما افراد گروه کنترل هیــچ  مداخله ای دریافت 
نکردند. بعد از 12 جلســه مداخله برای کلیه اعضای گروه آزمون، 
پرسشــنامه ها مجدداً جهت گردآوری اطالعــات در مرحله پس 
آزمون توزیع شد. اطالعات پرسشــنامه های گردآوری شده برای 
تجزیــه و تحلیل داده ها وارد نرم افزار و در نهایت فرضیه ها آزمون 
شــدند. محتوای بسته توانمندسازی روانشناختی بر اساس نظریه 
 Thomas and( توانمندســازی روانشــناختی توماس و ولتــوز
Velthus( )13( تدویــن شــد )جدول 1(. در ایــن مدل، مفهوم 

توانمندســازی روانشناختی شــامل پنج حوزه شناختی می شود: 
1- احساس شایستگی؛ 2- خودمختاری؛ 3- احساس مؤثر بودن؛ 
4- احســاس معنی دار بودن؛ 5- اعتماد به دیگران )13(. تعریف 
توماس و ولتوز از توانمندسازی، با تمرکز بر محیط کاری و عمدتاً 
با تکیه بر رویکردهای جامعه شــناختی ارائه شده است )13(. در 
نتیجه، الزم است مؤلفه های توانمندسازی، بسته به جامعه هدف و 
همچنین، اهداف مورد نظر همسان سازی شود. به همین دلیل، در 
محتوای جلسات به جای تمرکز بر شغل، فرد و خانواده در کانون 
توجه قرار گرفتند. به منظور متناســب سازی جلسات با نیازهای 
همســران جانبازان، ادبیات پژوهشــی مورد بررسی قرار گرفت و 
تغییرات مبتنی بر شــواهد اعمال شــد. در این راستا، »اعتماد به 
دیگران« به دو بخش تقسیم شد به طوری که در یکی از جلسات 
مبانی »اعتماد به نفس« مطرح شــد و در جلسه دیگری، »اعتماد 
به دیگــران« با تمرکز بر »یاری جویی« مدنظر قرار گرفت. عالوه 
بر این، به منظور غنی ســازی محتوای جلسات، دو مبحث »تاب 
آوری« و »مسئولیت پذیری« نیز در جلسه به بسته آموزشی اضافه 

شد.
در گام بعد، روایی محتوایی برنامه توســط گروه متخصصین )10 
متخصص روانشناسی با مدرک دکتری تخصصی( بررسی شد. در 
این روش، محتوای برنامه در اختیار متخصصان گذاشــته شد و از 
آن ها خواسته شد که مشــخص کنند آیا محتوای برنامه  هدف  
مورد نظر را پوشــش می دهد یا خیر. از طریــق ادبیات موضوع، 
مرتبــط بودن، ســادگی و وضوح هریک از جلســات و همچنین 
ضروری بودن آن ها در قالب پرسشــنامه ای از متخصصان مربوطه 
پرسیده شد و بدین طریق اعتبار درونی محاسبه گردید؛ برای این 
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جدول 1- بسته آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان دارای همسر جانباز

محتواموضوعجلسه

معارفه گروهی و آشــنایی بیشــتر اعضا گروه با یکدیگر و با پژوهشــگر، ارائه توضیحی در مورد اهداف پژوهش، معارفهاول
اهمیت گروه هدف و ضرورت اجرای مداخله.

بحث در مورد مفهوم احســاس شایستگی، توصیف ویژگی های منتقد آسیب رسان و بی اثر کردن افکار خود آیند احساس شایستگیدوم
)گسلش شناختی(، آموزش تکنیک افکار روی تابلو، ارائه تکلیف.

بحث در مورد احســاس شفقت به خود به عنوان یکی از ملزومات احساس شایستگی، توضیح منطق تکنیک های احساس شایستگیسوم
شــفقت به خود، آشنایی با ارزش ها و تعیین هدف های متناســب با نقاط قوت و ضعف فرد، آموزش مهارت های 

ارتباط مؤثر، آموزش مهارت جرئت ورزی، ارائه تکلیف.

تشریح اجزای خودمختاری از قبیل واکنش عاطفی، آمیختگی با دیگران، گسلش عاطفی و توانایی به دست آوردن خودمختاریچهارم
»موقعیت من«، آموزش نحوه شناسایی پاسخ دهی عاطفی در موقعیت های اجتماعی، آموزش مفهوم مثلث و مثلث 
سازی به عنوان کوچک ترین نظام ارتباطی، بحث در مورد مسئله دوبینی ذهن نسبت به مسائل و ارتباطات، ارائه 

تکلیف.
ارائه مباحثی درباره مرزهای ارتباطی و ارائه مثال هایی به منظور تفهیم بیشــتر، تشــویق اعضا به بازبینی در خود خودمختاریپنجم

و ارائــه راهکارهایی برای خودشناســی آن ها، بحــث در مورد قابلیت تغییر و اصالح ضعف هــا، تمرکز بر میزان 
مسئولیت پذیری اعضا، ارائه تکلیف.

بحث در مورد احساس مؤثر بودن، تغییر در سبک اسناد اعضا، بحث در مورد مدل شناختی )ABC(، ارائه تمرین احساس مؤثر بودنششم
در مورد سبک اسناد در جلسه، بحث در مورد باورهای اسنادی، ارائه تکلیف.

معنادار بودن هفتم
زندگی

آسیب زدایی کردن احساسات مراجعین از پوچی و بی معنایی، معرفی منابع معنا در زندگی، بحث در مورد سؤاالت 
اساسی زندگی، افزایش روحیه جستجوگری و انسجام گروهی، بحث در مورد درد و رنج و معنای آن، ارائه تکلیف.

معنادار بودن هشتم
زندگی

بحث در مورد معنی افســردگی و بیماری روانی، تالش برای بازنگری اثرات متقابل بین مشــکالت و پیامدهای 
روانی آن و مســائل گوناگون وجودی، توجه به معنای وجود و بودن، معرفی فعالیت خالق رشــته کوه به اعضا، 

ارائه تکلیف.
اعتماد به خود نهم

)اعتماد به نفس(
معرفــی مهارت های اعتماد به نفس برای اعضا، بحث در مورد اهمیت اعتماد به نفس، بحث در مورد عزت نفس 

و تفاوت های آن با اعتماد به نفس، ارائه تکلیف.

اعتماد به دیگران دهم
)یاری جویی(

بحث در مورد راهبرد یاری جویی و نقش و اهمیت آن، آموزش تشــخیص زمان مناسب برای درخواست کمک، 
تأکید بر ضرورت کمک خواهی، آشنایی با باورهایی که مانع کمک خواهی، ارائه تکلیف.

ارائه تعریف تاب آوری و آشــنایی با آن، بحث در مــورد ویژگی های افراد تاب آور، بحث در مورد مراحل غلبه بر تاب آورییازدهم
مشــکالت، بحث در مورد وجود مشکالت در زندگی و طبیعی بودن آن، بحث در مورد استفاده از برنامه ریزی در 

زندگی، ارائه تکلیف.

آموزش دو شــیوه مقابله گشتاری و واپس رونده به زبان ساده، بحث در مورد مراحل مهارت حل مسئله، آموزش تاب آوریدوازدهم
تنفس عمیق و آرام ســازی، محاسن آن و موقعیت های قابل استفاده، بحث در مورد انتظارات از خود و دیگران و 

میزان واقعی بودن، آموزش تکنیک رها کردن و کاهش وابستگی ها، ارائه تکلیف.

تعریف مسئولیت پذیری و بحث در مورد تعریف ارائه شده، بحث در مورد ویژگی های افراد مسئولیت پذیر، بحث مسئولیت پذیریسیزدهم
در مورد پذیرفتن مسئولیت انتخاب ها، ارائه تکلیف.

بحث درباره انواع مســئولیت پذیری، اســتفاده از راهکارهای مؤثر به منظور باال بردن حس مســئولیت پذیری، مسئولیت پذیریچهاردهم
آموزش در مورد پذیرفتن مسئولیت عواقب انتخاب ها و اعمال، ارائه تکلیف.
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 ییز خالدی و حم اراا

منظور دو روش کیفی و کمی )شــاخص نسبت روایی محتوایی و 
شــاخص روایی محتوایی( در نظر گرفته شــد. در بررسی کیفی 
محتوا، پژوهشــگر از متخصصان درخواست کرد تا پس از بررسی 
کیفی برنامه، بازخورد الزم را ارائه دهند که بر اســاس آن موارد، 
محتوا اصالح شــد. برای بررســی روایی محتوایی بسته آموزشی 
از شــاخص روایــی محتوایــی )Content Validity Index( و 
نســبت روایی محتوایی )Content Validity Ratio( اســتفاده 
می شــود )14(. در این مرحله، پس از جمع آوری نظرات اساتید، 
در گام اول  با محاســبه ضریب نســبت روایی که توسط الوشه 
)Lawshe( طراحی شده است مشــخص شد. پاسخ ها بر اساس 
فرمول نســبت روایی محتوایی محاسبه و با جدول الوشه انطباق 
داده شــد و با توجه به اینکه تعداد متخصصان 10 نفر بود، اعداد 
باالتــر از 0/62 مورد تأیید بود. برای 14 جلســه، نســبت روایی 
محتوایی بین 0/73 تا 0/84 متغیر بود که نســبت های به دست 
آمده برای جلسات بر اساس جدول یاد شده مورد تأیید بودند در 
گام دوم برای تعیین شــاخص روایی محتوایی از  شاخص روایی 
محتوایی والتز و باسل )Waltz & Bausell( استفاده شد. فرایند 
تعیین شــاخص روایی محتوایی والتز و باسل بدین صورت است 
که متخصصان »مربوط بودن«، »واضح بودن« و »ساده بودن« هر 
بخش  را بر اساس یک طیف لیکرتی 4 قسمتی مشخص می کنند. 
حداقل مقدار قابل قبول برای شــاخص CVI برابر با 0/79 بود و 
اگر شاخص CVI جلسه ای کمتر از 0/79 باشد آن جلسه اصالح 
می شــد. در این مطالعه شــاخص روایی محتوایی با اســتفاده از 
فرمول شاخص روایی محتوایی والتز و باسل، 0/79 محاسبه شد.

همان طور که در باال اشــاره شد، بررسی شاخص روایی محتوایی 
بر اســاس فرمول والتز و باســل صورت گرفــت. بدین منظور از 
متخصصین مذکور خواســته شد که در مورد هر جلسه، سه معیار 
مربوط یا اختصاصی بودن، سادگی یا روان بودن و واضح یا شفاف 
بودن را بر اســاس طیف لیکرتی چهار قسمتی اظهار نظر نمایند 
)برای مثال 1: غیر مرتبط، 2: تــا حدودی مرتبط، 3: مرتبط، 4: 
کاماًل مرتبط(. پرسشنامه های پژوهش، قبل و بعد از اجرای بسته 
توانمندسازی روانشناختی در دو گروه آزمون و کنترل توزیع شد. 
در این روش، بعد از اینکه شرکت کنندگان به صورت داوطلبانه و 
تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند، پیش از اجرای 
روش  مداخله ای، پرسشــنامه ها در مرحله پیــش آزمون در بین 
شرکت کنندگان دو گروه توزیع شــد. پرسشنامه تاب آوری کانر 

CD-(  Connor-Davidson Resilience Scale و دیویدسون
RISC( اســت را کانر و دیویدسون )18( با مرور منابع پژوهشی 

در حوزه تاب آوری تهیه کردند. این مقیاس با هدف سنجش ابعاد 
مختلف تاب آوري گســترش یافته است و احساس توانایي فردي، 
مقاومت در برابــر تأثیرات منفي، پذیرش مثبــت تغییر، اعتماد 
به غرایز فردي، احســاس حمایت اجتماعــي، ایمان و روي آورد 
عمل گرایانه را شامل مي شــود. پرسشنامه مذکور مشتمل بر 25 
ســؤال اســت. طیف نمره گذاری این پرسشنامه بر حسب لیکرت 
5 درجه اي بین صفر )کاماًل نادرســت( و 4 )همیشــه درســت( 
نمره گذاري مي شــود. دامنه نمرات بین صفر تا 100 متغیر است 
و کسب نمره باالتر نشــان دهنده تاب آوری بیشتر است. بررسی 
ویژگی های روانسنجی این مقیاس در خارج از کشور در شش گروه 
جمعیــت عمومی، مراجعه کنندگان به بخــش مراقبت های اولیه، 
بیماران ســرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اضطراب فراگیر و 
دو گروه از بیماران مبتال به اختالل اســترس پس از سانحه انجام 
شده است. کانر و دیویدسون )18( روایی مقیاس به روش تحلیل 
عوامــل و روایی همگرا و واگرا و پایایی به روش بازآزمایی و آلفای 
کرونبــاخ در گروه های مختلف )عادی و در مخاطره( احراز شــده 
است. تهیه کنندگان مقیاس تاب آوری معتقدند که این پرسشنامه 
به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیر تاب آور در گروه های 
بالینی و غیــر بالینی بوده و می تواند در موقعیت های پژوهشــی 
و بالینی مورد اســتفاده قرار گیرد. در ایران، ســامانی و همکاران 
)19(، در بین دانشجویان همسانی درونی آن با استفاده از ضریب 
آلفای کرونباخ 0/87 به دســت آمد. همین تحقیق گزارش شده 
که نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی بیانگر وجود یک 
عامل کلی در مقیاس بود. مالک اســتخراج عوامل شیب منحنی 
اسکری و ارزش ویژه باالتر از یک بود. شاخص KMO برابر 0/89 
و ضریب کرویــت بارتلت برابر با 189/83 بود که نشــان دهنده 

کفایت نمونه گیری سؤال ها و ماتریس همبستگی بودند )19(.
  )GHQ-28( پرسشــنامه ســالمت عمومی گلدبــرگ و هیلیــر
General Health Questionnaire - 28 اســت حــاوي 28 

پرســش در مقیاس هاي چهار گانه مي باشــد. پرسشنامه سالمت 
عمومي، یک پرسشنامه غربالگري )سرندي( مبتني بر روش خود 
گزارش دهي اســت که در مجموعه هاي بالینــي با هدف رد یابي 
کساني که داراي یک اختالل هستند، مورد استفاده قرار مي گیرد. 
هدف این پرسشــنامه دستیابي به یک تشخیص خاص در سلسله 
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مراتب بیماري نیســت، بلکه منظور اصلــي آن ایجاد تمایز بین 
بیماري و سالمتي است. این پرسشنامه داراي 4 زیر مقیاس است 
که عبارتند از: زیر مقیاس های نشــانه های جســمانی، اضطراب و 
بی خوابی، اختالل در کنش های اجتماعی و افسردگي و از مجموع 
نمرات زیر مقیاس ها یک نمره کلي به دســت می آید. روش هاي 
مختلفي براي نمره گذاري این آزمون پیشنهاد شده است. در این 
پژوهش از روش نمره گذاري لیکرت اســتفاده شده که به صورت 
)0، 1، 2، 3( اســت، یعني گزینه الف )نمره صفر( گزینه ب )نمره 
یــک( گزینه ج )نمــره 2( و گزینه د )نمــره 3( مي گیرد. به این 
ترتیــب نقطه 23 نمره برش خواهد بود به  طوری که کمتر از 23 
به عنوان افراد ســالم و خود 23 و بیشتر از آن به عنوان مشکوک 
شــناخته می شوند. حداقل نمره صفر و حد اکثر نمره آزمودني 84 
خواهد بود. ورنــک )Werneke( و همکاران )20( همبســتگی 
نمرات GHQ و نتیجه ارزیابی بالینی شــدت اختالالت را 0/80 
گزارش نموده اســت. در ایران نیــز در مطالعه نورباال و همکاران، 

)21( پایایی پرسشنامه با روش بازآزمایی 0/85 محاسبه شد.
بــرای تجزیه  و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نســخه 21 و از 
آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیره، آزمون تحلیل واریانس 
با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادار استفاده 
شــد. با توجه به اینکه آزمون های یاد شده جزو آزمون پارامتری 
می باشــند، قبل از اجرای آزمون های پارامتــری، آزمون نرمالیته 
کولمــوروف – اســمیرنوف، آزمون لوین برای ســنجش همگنی 
واریانس خطا، آزمون M باکس و آزمون معناداری همگنی شیب 
رگرســیون گزارش شد. ســطح معنی داری در این مطالعه کمتر 
از 0/05 در نظر گرفته شــده اســت. به منظور رعایت مالحظات 
اخالقی، به شــرکت کنندگان اطالع داده شد کلیه اطالعات آن ها 
محرمانه باقی خواهد ماند. الزم به ذکر است اهداف مطالعه پیش 
از اجرا برای کلیه شــرکت کنندگان به وضوح تشــریح شد و افراد 
با رضایــت آگاهانه در این مطالعه شــرکت کردند. افزون بر این، 
هر یک از شــرکت کنندگان هر زمان تمایل داشــت، می توانست 
از مطالعه خارج شــود. الزم به ذکر است بعد از گذشت دو ماه از 
مرحله پس آزمون، به منظور پیگیری اثرات درمانی، پرسشــنامه 
پیگیری در هر دو گروه توزیع شد. همچنین، پس از اتمام مرحله 
پیگیری به منظور رعایت مالحظات اخالقی، بســته توانمندسازی 
روانشــناختی برای افراد گروه کنترل )در صــورت تمایل( نیز به 

صورت حضوری اجرا شــد. پروتکل این مطالعه در کمیته اخالق 
دانشــگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد بررســي و با شناسه اخالق 
IR.IAU.SHK.REC.1399 .058 مصــوب گردیــد. همچنین، 
رعایت اصول اخالق نشــر )COPE( و قوانین بیانیه هلســینکی 

مدنظر بوده است. 

یافته ها
در ایــن پژوهش 30 زن دارای همســر جانباز شــرکت نمودند. 
میانگیــن )انحراف معیار( ســن گروه آزمــون 4/38±49/33 و 
میانگین )انحراف معیار( سن گروه کنترل 3/46±50/13 محاسبه 
شــده اســت که طبق آزمون تی اســتودنت دو گروه از نظر سن 
همتا بودند )P=0/584(. افزون بر این، دو گروه از نظر تحصیالت 
)P=0/347( و مدت زمان زندگی زناشــویی )P=0/113( همگن 

بودند )جدول 2(.
میانگیــن و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در جدول شــماره 
3 ارائه شــده است. به منظور بررســی اثربخشی و پایداری بسته 
توانمندســازی روانشناختی بر تاب آوری و سالمت روان همسران 
جانبازان از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و آزمون تحلیل 
واریانس با اندازه گیری مکرر اســتفاده شد. استفاده از این آزمون 
مســتلزم پیش فرض هایی است که قبل از تحلیل استنباطی مورد 
بررسی قرار گرفتند. به این منظور، یافته های آزمون کولموگروف 
- اســمیرنوف نشــان می دهد که داده های هر دو گروه آزمون و 
کنترل در متغیرهای تاب آوری و سالمت روان در مراحل پیش و 
پس آزمون با منحنی نرمال تفاوت معناداری ندارد و توزیع داده ها 

.)P<0/01( نرمال است
همچنین، آزمون لوین جهت بررسی مفروضه برابری واریانس های 
خطا نشان داد مفروضه برابری واریانس های خطا برای متغیرهای 
پژوهش برقرار است )P<0/01(. افزون بر این، تعامل بین متغیر 
نبود  معنادار  کنترل  و  آزمون  گروه  دو  در  مستقل  و  همپراش 
)P<0/01( که نشان می دهد پیش فرض همگنی شیب رگرسیون 
آزمون  پیش فرض های  رعایت  با  بنابراین،  است؛  برقرار  نیز 
با  است.  بالمانع  کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  استفاده  پارامتری، 
آماره  سطح  مقدار   ،3 شماره  جدول  در  مندرج  نتایج  به  توجه 
متغیرهای  بر  روانشناختی(  )توانمندسازی  مستقل  متغیر  تأثیر 
تاب آوری و سالمت روان معنادار شده است )P<0/01(؛ بنابراین،
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جدول 2- فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان

دستهبندیمتغیر
کنترلآزمون

آزمونآماری
درصدفراوانیدرصدفراوانی

سن
تی استودنت40213/316/7-45 سال

28t=0/555
P=0/584

46746/7960-50 سال
50640533/3-55 سال

تحصیالت

16/716/7زیر دیپلم
کای اسکوئر
X2=0/138
P=0/347

1279/9639/9دیپلم
16/7426/7فوق دیپلم

16/7426/7کارشناسی و باالتر

مدتزمانزندگی
زناشویی

1516/7213/3-20 سال
کای اسکوئر
X2=0/637
P=0/113

21533/3426/7-25 سال

26640/0533/3-30 سال

31320/0426/7 سال و باالتر

 می توان نتیجه گرفت بســته توانمندسازی روانشناختی بر بهبود 
تاب آوری )مؤلفه های مقاومت در برابر تأثیرات منفی، احســاس 
حمایت اجتماعی و ایمان و روی آورد عمل گرایانه( و سالمت روان 
)مؤلفه های عالئم اضطراب، عملکرد اجتماعی و عالئم افسردگی( 

تأثیر دارد. همچنین، میزان اندازه اثر )مجذور اتا( بیانگر آن است 
که تغییــرات نمرات گروه ها در متغیرهای تاب آوری و ســالمت 
روان به ترتیب به اندازه 0/225 و 0/462 ناشــی از اجرای متغیر 

مستقل )توانمندسازی روانشناختی( بوده است.

جدول 3- میانگین و انحراف معیار متغیرهای تاب آوری و سالمت روان به تفکیک دو گروه همراه با نتایج آزمون تحلیل واریانس با 
اندازه گیری مکرر

کنترلآزمونمرحلهمتغیر
آزمونتحلیل

کوواریانسچندمتغیره

احساستوانایي
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

F =0/068
10/130/8310/071/100پیش آزمون

فردي
10/470/9110/130/91پس آزمون

P = 0/797
10/470/9110/231/01پیگیری

مقاومتدربرابر
تأثیراتمنفي

12/272/1213/271/163F = 13/936پیش آزمون
P = **0/001

0/388= اندازه اثر
13/871/0613/200/86پس آزمون

13/801/0113/310/85پیگیری

پذیرش مثبت تغییر
4/331/184/070/96پیش آزمون

F = 0/038
P = 0/847

6/071/445/800/77پس آزمون
6/001/315/690/75پیگیری

اعتماد به غرایز فردي
4/871/254/601/18پیش آزمون

F = 0/011
P = 0/918

4/931/034/671/39پس آزمون
4/871/064/461/33پیگیری
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احساس حمایت 
اجتماعي

11/531/2512/131/51F =14/141پیش آزمون
P = **0/001

0/391= اندازه اثر
13/131/3012/331/40پس آزمون

13/201/3212/461/45پیگیری

ایمان و روي آورد 
عمل گرایانه

12/401/3512/601/45F =20/719پیش آزمون
P = **0/000

0/467= اندازه اثر
13/331/6312/671/40پس آزمون

13/331/6312/541/45پیگیری

تاب آوری
55/533/6056/733/47F =6/963پیش آزمون

P = *0/014
0/225= اندازه اثر

61/803/0158/803/01پس آزمون
61/672/9958/693/28پیگیری

عملکرد جسمی
7/670/096/671/05پیش آزمون

F =0/758
P = 0/393

7/401/066/531/06پس آزمون
7/331/296/691/11پیگیری

عالئم اضطراب
8/271/718/271/83F =6/387پیش آزمون

P = **0/018
0/210= اندازه اثر

4/403/278/001/25پس آزمون
3/802/657/152/19پیگیری

عملکرد اجتماعی
9/471/738/730/96F =14/164پیش آزمون

P = **0/001
0/371= اندازه اثر

4/802/087/801/66پس آزمون
5/001/317/151/73پیگیری

عالئم افسردگی
9/471/369/131/41F =11/761پیش آزمون

P = **0/002
0/329= اندازه اثر

6/401/458/201/37پس آزمون
6/401/308/311/38پیگیری

سالمت روان
34/873/7232/802/78F =20/589پیش آزمون

P = **0/000
0/462= اندازه اثر

23/004/5230/532/80پس آزمون
22/533/8729/314/11پیگیری

 **P<0/05   * P<0/01 

به منظور بررسی اثربخشی و پایداری بسته توانمندسازی روانشناختی 
بر تاب آوری و ســالمت روان همســران جانبازان از آزمون تحلیل 
کوواریانس چنــد متغیره و آزمون تحلیل واریانــس با اندازه گیری 
مکرر استفاده شد. اســتفاده از این آزمون مستلزم پیش فرض هایی 
است که قبل از تحلیل استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. به این 
منظور، یافته های آزمون کولموگروف - اســمیرنوف نشان می دهد 
که داده های هر دو گروه آزمون و کنترل در متغیرهای تاب آوری و 
ســالمت روان در مراحل پیش و پس آزمون با منحنی نرمال تفاوت 
معناداری ندارد و توزیع داده ها نرمال اســت )P<0/01(. همچنین، 
آزمون لوین جهت بررسی مفروضه برابری واریانس های خطا نشان 

داد مفروضه برابــری واریانس های خطا بــرای متغیرهای پژوهش 
برقرار اســت )P<0/01(. افزون بر این، تعامل بین متغیر همپراش 
و مســتقل در دو گروه آزمون و کنترل معنادار نبود )P<0/01( که 
نشان می دهد پیش فرض همگنی شیب رگرسیون نیز برقرار است؛ 
بنابراین، با رعایت پیش فرض های آزمون پارامتری، استفاده از آزمون 
تحلیل کوواریانس بالمانع اســت. جهت بررسی پایداری اثربخشی 
بســته توانمندسازی روانشــناختی بر ســالمت روان و تاب آوری 
همســران جانبازان، از آزمون تحلیــل واریانس با اندازه گیری مکرر 
استفاده شد )جدول 4(. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری 
مکرر مبین آن اســت که در متغیرهای تاب آوری و ســالمت روان 

جدول 3- میانگین و انحراف معیار متغیرهای تاب آوری و سالمت روان به تفکیک دو گروه همراه با نتایج آزمون تحلیل واریانس با 
اندازه گیری مکرر)ادامه(
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تفاوت بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون معنادار است و بیانگر 
اثربخش بودن بسته توانمندسازی روانشناختی بر متغیرهای یاد شده 
است. از طرف دیگر، در این دو متغیر تفاوت بین مراحل پس آزمون 
و پیگیری معنادار نشده است که مبین پایدار بودن اثربخشی بسته 
توانمندسازی روانشناختی بر تاب آوری و سالمت روان است. افزون 

بر این، نتایج نشــان می دهد در مؤلفه های مقاومت در برابر تأثیرات 
منفی، احســاس حمایت اجتماعی و ایمان و روی آورد عملگرایانه 
تفاوت بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون معنادار است و بیانگر 
اثربخش بودن بسته توانمندسازی روانشناختی بر مؤلفه های یاد شده 

است.

جدول 4- نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون حداقل تفاوت معنادار برای بررسی اثربخشی و پایداری نتایج

مرحله معناداریشاخص Fمتغیر
تفاوت مرحله مقایسهمرجع

میانگین
خطای 
معناداریمعیار

تاب آوری

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

-3/8640/5730/000
43/8630/000**-3/8360/5790/000

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
3/8640/5730/000
0/0280/0800/728

احساس توانایي فردي

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

-0/1670/1720/340
1/3690/253-0/2050/1750/253

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
0/1670/1720/340

-0/0380/0360/291

مقاومت در برابر تأثیرات 

منفي

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

-0/7230/2270/004**

0/7400/007-0/6900/2330/007**

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
0/7230/2270/004**

0/0330/0360/362

پذیرش مثبت تغییر

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

0/1780/0920/058
57/1220/0000/0890/1090/420

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
-0/1780/0920/058
-0/0890/0530/103

اعتماد به غرایز فردي

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

0/0440/2120/839
0/1270/7240/0770/2160/724

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
-0/0440/2120/839
0/0330/0360/362

23/5850/000احساس حمایت اجتماعي

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

-0/9150/1960/000**

-0/9490/1950/000**

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
0/9150/1960/000**

-0/0330/0360/362



علوم مراقبتی نظامی  مجله دانشكده پرستاری ارتش جمهوری اسالمی ايران

226

سال نهم  شماره  3 پاییز  1401 شماره مسلسل 33

جدول 4- نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون حداقل تفاوت معنادار برای بررسی اثربخشی و پایداری نتایج

ایمان و روي آورد 

عمل گرایانه
22/7500/000

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

-0/4670/0980/000**

-0/4670/0980/000**

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
0/4670/0980/000**

0/0220/0390/570

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

7/0491/0030/000

**60/2520/000سالمت روان

7/9741/0270/000

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
-7/0491/0030/000
0/9260/6900/191

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

0/1720/1810/353

1/2270/278عملکرد جسمی
0/2440/2200/278

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
-0/1720/1810/353
0/0720/2100/735

18/8760/000عالئم اضطراب
پیش آزمون

پس آزمون
پیگیری

2/0870/6310/003**

2/6950/6200/000**

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
-2/0870/6310/003**

0/6080/3730/115

54/8880/000اختالل در کنش اجتماعی
پیش آزمون

پس آزمون
پیگیری

2/6790/4430/000**

3/0030/4050/000**

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
- 2/6790/4430/000**

0/3230/2520/212

42/2160/000عالئم افسردگی
پیش آزمون

پس آزمون
پیگیری

2/1100/3340/000**

2/0330/3130/000**

پس آزمون
پیش آزمون

پیگیری
-2/1100/3340/000**

-0/0770/2400/751

**P<0/05   * P<0/01 

از طرف دیگر، در این ســه متغیر تفاوت بین مراحل پس آزمون 
و پیگیری معنادار نشــده اســت که مبین پایدار بودن اثربخشی 
بســته توانمندسازی روانشــناختی بر مؤلفه های مقاومت در برابر 
تأثیرات منفی، احســاس حمایت اجتماعــی و ایمان و روی آورد 
عملگرایانه است. همچنین، در مؤلفه های عالئم اضطراب، عملکرد 
اجتماعی و عالئم افسردگی تفاوت بین مراحل پیش آزمون و پس 
آزمون معنادار اســت و بیانگر اثربخش بودن بسته توانمندسازی 
روانشناختی بر مؤلفه های یاد شده است. از طرف دیگر، در این سه 
متغیر تفاوت بین مراحل پس آزمون و پیگیری معنادار نشده است 

که مبین پایدار بودن اثربخشــی بسته توانمندسازی روانشناختی 
بر مؤلفه های عالئم اضطراب، عملکرد اجتماعی و عالئم افسردگی 
اســت. در مؤلفه عملکرد جســمی، تفاوتی بیــن مراحل مختلف 

ارزیابی )پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری( مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف اعتباریابی و اثربخشــی بســته توانمندسازی 
روانشناختی زنان بر تاب آوری و سالمت روان در زنان دارای همسر 
جانباز انجام شد. نتایج نشان داد بسته توانمندسازی روانشناختی بر 

)ادامه(



 اعتبار یابی و اثربخشی بستز توانمندیازی روانشناختی زناا ...

227

 ییز خالدی و حم اراا

مؤلفه های مقاومت در برابر تأثیرات منفي، احساس حمایت اجتماعي 
و ایمان و روي آورد عمل گرایانه متغیر تاب آوری زنان دارای همسر 
جانباز اثربخش اســت و تأثیر آن در مرحله پیگیر پایدار بوده است. 
اگرچه مطالعه ای عیناً همسو با اهداف پژوهش در پیشینه پژوهشی 
وجود نداشــت، با این حال، یافته های پژوهش حاضر تا حدودی با 
نتایــج مطالعه کریمی وکیل و همکاران )22(، میرزایی و همکاران 

)23(، پاینز )Pines( و همکاران )14( همسو و همخوان است.
در تبیین اثربخشی برنامه توانمندسازی روانشناختی زنان بر تاب 
آوری می توان اظهار داشت با اختصاص دادن دو جلسه در برنامه 
توانمندسازی روانشناختی به تاب آوری، زنان دارای همسر جانباز 
مهارت هــای مورد نیاز برای تقویت تــاب آوری را فرا گرفتند. در 
تبیین این یافته نیز چنین می توان گفت که رویارویی با مسائل و 
مشــکالت مختلف در زندگی به خصوص دشواری های مراقبت از 
همســر جانباز، در صورتی که با کنار آمدن و مقابله موفقیت آمیز 
همراه باشــد، از طریق فرایند تقویت و قانون تجدید نظر شده اثر 
آموزش، منجر به افزایش احســاس کارآمدی و همچنین افزایش 
قدرت تاب آوری افراد می شــود )24(. از آنجا که متغیرهای ذکر 
شــده، از ویژگی های کلیدی تاب آوری و افراد تاب آور می باشد، 
می توان چنین نتیجه گرفت که جلسات توانمندسازی روانشناختی 
می تواند منجر به افزایش احساس مقاومت در برابر تأثیرات منفی 

در زنان دارای همسر جانباز شود.
عالوه بر این، تقویت احساس شایستگی )جلسات دوم و سوم( در 
برنامه توانمندســازی روانشناختی می تواند نقش بسیار مؤثری در 
مدیریت احساسات و تکانه ها بازی کند و باعث می شود وقتی که 
افراد نیاز به کمک کسی داشته باشند در پی تالش برای ارتباطات 
مؤثر باشــند و از این رو، حمایت اجتماعی بیشتری کسب کنند 
)25(. در واقع، این عوامل پویا در برنامه توانمندسازی روانشناختی 

هستند که باعث افزایش احساس حمایت اجتماعی می شوند.
افزون بر این، از آنجایی که آموزش احســاس مؤثر بودن )جلسه 
ششم برنامه توانمندسازی روانشناختی( می تواند موجب احساس 
خودکارآمدی شــود و زنان دارای همســر جانباز می توانند دالیل 
ناکامی در رسیدن به اهداف یا رویارویی با مشکالت را بیاموزند و 
بــرای اصالح آن ها اقدام کنند؛ که این امر باعث افزایش ایمان به 
خود و اتخاذ روی آوردی عملگرایانه شــود )25(. ماهیت آموزش 
گروهی، خود می تواند تأثیر مثبتی در بهبود عملگرایی برای حل 

مشــکالت روزمره داشته باشــد؛ زیرا جمع شدن افراد در گروه و 
اینکه تک تک افراد احساس کنند دیگران نیز مشکل هایی مشابه 
با آن ها دارند، خود در کاهش فشار روان و کاستن از روحیه منفی 

و در نتیجه افزایش قبول واقعیت و کنار آمدن با آن مؤثر است.
همچنین، نتایج نشــان داد بسته توانمندســازی روانشناختی بر 
مؤلفه های اضطراب، افسردگی و عملکرد اجتماعی متغیر سالمت 
روان زنان دارای همسر جانباز اثربخش است و تأثیر آن در مرحله 
پیگیر پایدار بوده اســت. اگرچه مطالعــه ای منطبق با هدف این 
مطالعه در زمینه اثربخشــی بســته توانمندسازی روانشناختی بر 
مؤلفه های اضطراب، افسردگی و عملکرد اجتماعی متغیر سالمت 
روان در پایگاه هــای معتبر علمی در دســترس نبود، با این حال، 
یافته های پژوهــش حاضر تا حدودی با نتایــج مطالعه پورابولی 
و همــکاران )26(، میرزایی و همــکاران )23(، پاینز )Pines( و 

همکاران )14( همسو و همخوان است.
تبیین این نتیجه بر اســاس محتوای جلسات برنامه توانمندسازی 
روانشــناختی قابل تبیین این اســت. تمرکز این برنامه بر احساس 
شایســتگی می تواند بر بهبود اضطراب زنان دارای همســر جانباز 
تأثیرگذار باشد؛ چون این ادراک شایستگی در آن ها باعث می شود 
تا قدرت ســازگاری آن ها با محیط افزایش یابد. ادراک شایستگی، 
شامل مهارت ها، نگرش ها و شــناخت های فرد از توانایی های خود 
است که باعث حصول نتایج موفقیت آمیز در موقعیت های مختلف 
شده و موجب بهبود عزت نفس و اعتماد به نفس در زنان و در نتیجه 
کاهش اضطراب می شود )27(. افرادی که برای حل کردن مسائل، 
به شایستگی خود اعتقاد دارند، هنگام رو به رو شدن با رویدادهای 
اضطــراب آور به طرز قابل توجهی تفکر تحلیلی خود را از دســت 
نمی دهند، اما افرادی که نسبت به توانایی خود در حل کردن مسائل 
تردید دارند، به صورت آشفته فکر می کنند و اضطراب آنها افزایش 
می یابد. در واقع تصویر شــخصیت مضطرب، سیمای فرد نگرانی را 
به دست می دهد که نسبت به ظرفیت ها، کفایت ها و شایستگی های 
خــود تردید دارد. عــدم اطمینان از شایســتگی های خود موجب 
می شود که زنان دارای همسر جانباز به طور دائم احساس کنند که 
از عهده مشکالت همسر خود و مدیریت زندگی که به او سپرده اند، 
بر نمی آید و اگر تکلیفی به او ســپرده شود اضطراب او را فرا گرفته 
و قادر به انجام آن نمی باشد. در نتیجه، تقویت احساس شایستگی 
در جلسات دوم و ســوم برنامه توانمندسازی روانشناختی موجب 
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می شود زنان دارای همســر جانباز تصور کنند به خوبی می توانند 
از تفکر تحلیلی برای حل مسائل روزمره و رویدادهای اضطراب آور 

استفاده کنند و اضطراب خود را مدیریت کنند.
در تبییــن تأثیر برنامه توانمندســازی روانشــناختی بر عملکرد 
اجتماعی می توان گفت که از طریق تقویت احســاس شایستگی 
)جلسه دوم و سوم( اســت که فرد می تواند ارتباط های اجتماعی 
خود را لذت بخش سازد و توانایی مدیریت تنیدگی های محیطی 
را توســعه دهد. ادراک شایســتگی باعث ایجاد روابط اجتماعی 
مثبت در افراد می شــود، در حالی که فقدان ادراک شایســتگی 
افراد را به ســوی کناره گیری و بیگانگی اجتماعی سوق می دهد 
)27(. در این میان به نظر می رسد مجهز شدن همسران جانبازان 
به سطوح باالی احســاس شایستگی که جزئی از مفهوم گسترده 
صالحیت اجتماعی محسوب می شود، آن ها را قادر می سازد بدون 
نگرانی در مورد مشکالت و محدودیت هایی که همسر آن ها دارد، 
در موقعیت هــای اجتماعی درگیر شــوند و روابــط مطلوبی را با 

دیگران شکل دهند.
افــزون بر این، یکــی دیگــر از محورهای برنامه توانمندســازی 
روانشــناختی زنان، خودمختاری )جلســه چهــارم و پنجم( بود. 
تقویت احســاس خودمختاری موجب می شود زنان دارای همسر 
جانباز تعریف مشــخصی از خود و عقایدشــان داشــته باشند. با 
تقویت احســاس خودمختاری زنان دارای همسر جانباز می توانند 
جهت خویش را در زندگی انتخاب کنند و در موقعیت های شدید 
هیجانی که در بســیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیرارادی 
و گرفتن تصمیمات نافرجام می شــود، کنترل خود را از دســت 
ندهند و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیم گیری کنند )28(. 
در مقابل، در افرادی که خودمختاری پایین باشــد، هویت تعریف 
شــده ای از خود ندارند و در نقش ها و مسائل بین شخصی موجود 
همــراه با موج عاطفی خانواده حرکــت می کنند، اضطراب مزمن 
باالیی را تجربه می کنند و مستعد مشکالت روانشناختی از جمله 

افسردگی و افت عملکرد اجتماعی هستند.
عالوه بر این، اثربخش بودن برنامه توانمندســازی روانشناختی بر 
مؤلفه های افسردگی، اضطراب و عملکرد اجتماعی به دلیل تمرکز 
برنامه بر تقویت معنادار بودن زندگی در زنان دارای همســر جانباز 
است. افرادی که در زندگی خود احساس معنا می کنند و واجد روابط 
معنادار با دیگران می باشند، در برابر رویدادهای آسیب زای زندگی 

به علت نگرش سازگارانه ای که دارند از آرامش و خونسردی خاصی 
برخوردارند و عملکرد اجتماعی بهتری دارند. لذا، با نگریســتن به 
مشکل خود از زوایای مختلف و بدون از دست دادن کنترل رفتاری 
و هیجانی در جهت حل منطقی مشــکل خــود تالش می کنند و 

اضطراب و افسردگی کمتری را تجربه می کنند )29(.
به نظر می رسد که زنان دارای همسر جانباز به دلیل ضعف ها و 
ناکارآمدی هایی که در زندگی زناشویی نسبت به سایر افراد جامعه 
احساس می کنند، عزت نفس و اعتماد به نفس پایینی را شکل داده 
و این احساس های حقارت آن ها را به سمت کناره گیری از دیگران 
می کشاند که به علت عدم عالقه به زندگی دچار ناهدفمندی زندگی 
می شوند )30(. از این رو، اشراف داشتن زنان دارای همسر جانباز به 
مهارت هایی مانند معنادار بودن زندگی که بتواند احساس توانایی و 
کنترل بر امور را به آن ها تا حدودی برگرداند، به گونه ای که بتوانند 
خود را در آن مهارت ها از جامعه نه کمتر بلکه بیشتر بدانند، سبب 
می شود تا با اعتماد به نفس، عملکرد اجتماعی بهتری در جامعه 
داشته باشند و با هدفمند کردن زندگی بتوانند در چنین مواردی 
مهارت باالیی برای مقابله با مسائل و مصائب زندگی با همسر جانباز 

و به تبع آن، کاهش افسردگی و اضطراب داشته باشند.
در رابطــه با محدودیت هــای پژوهش حاضر الزم به ذکر اســت 
تعمیــم نتایج ایــن مطالعه صرفاً بــر روی زنان دارای همســر 
جانباز امکان پذیر اســت و تعمیم آن به ســایر زنان دارای شرایط 
خاص با محدودیت همراه اســت. پیگیــری نتایج درمانی در یک 
مرحله انجام شــد و مشخص نیســت که آیا در زمان طوالنی تر، 
مداخله حاضــر در متغیرهای مورد مطالعه بــر روی زنان دارای 
همســر جانباز مؤثر است یا خیر. از دیگر محدودیت های پژوهش 
حاضر، عدم بررســی عوامل مداخله کننده ای اســت که می تواند 
بر نتایج پژوهش حاضر تأثیرگذار باشــد. بــرای مثال می توان به 
اثرات وضعیت اشــتغال همســر، درصد جانبازی و همراهی سایر 
اعضای خانواده بر این گروه از زنان اشاره کرد. از آنجا که مراقبت 
از همســر جانباز سالمت روانشــناختی و کیفیت زندگی زنان را 
به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد، توجــه همه جانبه و جامع به 
تــاب آوری این گروه از زنان و تقویــت آن از طریق رویکردهایی 
همچون برنامه توانمندســازی روانشناختی الزم و ضروری به نظر 
میرسد. در چارچوب یافته های پژوهش حاضر یکی از پیشنهادها 
اضافه کردن برنامه توانمندسازی روانشناختی به برنامه های ثابت 
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 ییز خالدی و حم اراا

خانواده در بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت بهبود سالمت روان 
در زنان مراقب همسر جانباز است. پیشنهاد می شود در مطالعات 
آتی اثربخشی برنامه توانمندسازی در سایر زنان آسیب پذیر مورد 
بررســی قرار گیرد. افزون بر این، پیشنهاد می شد در آینده بسته 
توانمندشناختی مشترک برای جانبازان و همسران آن ها تدوین و 
اعتباریابی شود و اثربخشی آن بر سالمت روان و تاب آوری مورد 

ارزیابی قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه دکترای تخصصی رشته روانشناسی 

عمومی می باشد که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در تاریخ 
1399/09/29 با شماره 1334842510975721398172470 
مصوب شــده است. بدین وســیله از کلیه شــرکت کنندگان در 
پژوهش، مدیران و مسئولین محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرســتان لردگان که در به ثمر رسیدن این پژوهش ما را یاری 

نموده اند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

تضاد منافع
بدین وســیله کلیه نویســندگان تصریح می نمایند که هیچ گونه 

تضاد منافعی در خصوص مطالعه حاضر وجود ندارد.
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