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The Effectiveness of Family Resilience Training on Social 
Adjustment of Military Families

Abstract

Introduction: The family resilience approach provides a practical and positive 
framework that strengthen the family to solve existing problems. It goes beyond 
problem solving and prevention, reforms families and prepares them to face future 
challenges.

Objective: The present study aimed to evaluate the effectiveness of family resilience 
training on social adjustment of military families in residential complex

Materials and Methods: This quasi-experimental consisted of control and 
experimental groups. Using the convenience sampling method, 60 people with 
the lowest resilience score were selected voluntarily and randomly assigned to the 
experimental and control groups. The experimental group was trained for ten sessions 
and the control group did not receive any treatment. In present study, researchers 
used Bell Social Adjustment Levels Questionnaire. The obtained data were analyzed 
by analysis of covariance.

Results: The results showed the effectiveness of family resilience training on 
military families’ social adjustment (F= 66.6 and E = P =0.53).

Discussion and Conclusion: The present study indicated the effect of social 
adjustment training on promoting social adjustment components, and raising the 
awareness.
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مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش تاب آوری خانوادگی بر سازگاری اجتماعی خانواده های نظامی
یاسر حاجی آقانژاد1، *محمد زارع نیستانک2، فاطمه سادات طباطبائی3، مهدی داداشی حاجی4

چكيده
اقدامات برای تقویت خانواده  مقدمه:رویکرد تاب آوری خانواده چارچوب عملی و مثبتی فراهم می کند که به هدایت 
جهت حل مشکالت موجود می پردازد. این رویکرد پا را فراتر از حل مشکل گذاشته و به پیشگیری از آن می پردازد؛ نه تنها 

خانواده ها را اصالح می کند، بلکه آن ها را آماده می سازد تا با چالش های آینده نیز رو به رو شوند.
هدف:پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش تاب آوری خانوادگی بر سازگاری اجتماعی خانواده های نظامی در یکی 

از شهرک های منازل سازمانی نظامی انجام گرفت.
موادوروشها:پژوهش حاضر نیمه تجربی با گروه کنترل و آزمایش در سال 1399 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری 

در دسترس تعداد 60 نفر که کمترین نمره تاب آوری را داشتند، انتخاب و به  صورت تصادفی بلوکی در دو گروه آزمایش 
و کنترل تخصیص یافتند. سپس آموزش مؤلفه های تاب آوری خانوادگی برای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه در گروه 
آزمایش اجرا شد و گروه کنترل از هیچ گونه آموزشی برخوردار نشد. در این پژوهش از پرسشنامه سطوح سازگاری اجتماعی 

بل استفاده گردید و داده های به دست آمده به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
 ،F=66/6( اثربخشی آموزش مؤلفه های تاب آوری خانوادگی بر روی میزان سازگاری اجتماعی از  یافتهها:نتایج حاکی 

P=0/000 Eta =0/53( خانواده های نظامی بود.
بحثونتيجهگيری:یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که کاربرد آموزش مؤلفه های سازگاری اجتماعی در فضای 

کار برای خانواده های نظامی می تواند در ارتقاء مؤلفه های سازگاری اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی و باال بردن میزان 
سازگاری اجتماعی آن ها اثربخش باشد.

کلماتکليدی:تاب آوری خانوادگی، سازگاری اجتماعی، خانواده نظامی

دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد نائین، دانشگاه آزاد اسالمی، نائین، ایران. 1ـ 
دکترای روانشناسی کودکان استثنائی، استادیار، گروه روانشناسی، واحد نائین، دانشگاه آزاد اسالمی، نائین، ایران )*نویسنده مسئول(. 2ـ 

zarehneyestanak@yahoo.com. :آدرس الکترونیک  
دکترای روانشناسی عمومی، استادیار، گروه روانشناسی، واحد نائین، دانشگاه آزاد  اسالمی، نائین، ایران. 3ـ 

دکترای روانشناسی، استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه افسری امام علی )ع(، تهران، ایران. 4ـ 

مقدمه
رویکرد تاب آوری خانواده به جستجوی استعدادهای ناشناخته در 
شبکه روابط خانوادگی می پردازد )1(. رویکرد تاب آوری خانواده 
چارچوب عملی و مثبتی فراهم می کند که به هدایت اقدامات برای 
تقویت خانواده جهت حل مشکالت موجود می پردازد. این رویکرد 
پا را فراتر از حل مشکل گذاشته و به پیشگیری از آن می پردازد؛ 
نه تنها خانواده ها را اصالح می کند، بلکه آن ها را آماده می سازد 

تا با چالش های آینده نیز روبه رو شوند )2(. با ایجاد یک فرایند 
تاب آوری خانوادگی، خانواده ها در برخورد با مشکالت غیر منتظره 
و مقابله با آن کارآمدتر می شوند؛ بنابراین، در تقویت تاب آوری 

خانواده، هر مداخله یک اقدام پیشگیرانه نیز هست )1(.
از مشاغل دارای تنیدگی باال و پیچیدگی خاص، مشاغل نظامی 
هستند که در سرتاسر دنیا توأم با تنیدگی، مخاطرات جسمانی، 
دوری از خانواده و زندگی در شرایط سخت است )3(. در شرایط 

1400/4/11مجله علوم مراقبتی نظامی   ■  سال هشتم  ■  شماره 3  ■  پاییز  1400  ■  شماره مسلسل 29   ■  صفحات  263-254 تاریخ دریافت:  
1400/7/14 تاریخ پذیرش:  
1400/10/19 تاریخ انتشار:  
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آسیب زا کارکرد خانواده و شبکه های حیاتی وابسته به آن ممکن 
است از هم گسیخته شوند. بخصوص اگر این امر با زندگی در جنگ 
یا نواحی پرتعارض تجربه شده باشد )4(. کشمکش های نظامی در 
دهه گذشته موجب افزایش استرس بر نظامیان و خانواده های آنان 
شده است. همچنین در دهه گذشته شاهد افزایش نرخ حوادث 
جرحی، افسردگی، اختالل استرس پس از ضربه و خودکشی در 
میان نظامیان بوده ایم )3(. مطالعات در زمینه تأثیر اعزام بر همسران 
به مأموریت، نرخ  اعزام نظامیان  نظامی نشان داد که در هنگام 
باالتری از اختالل افسردگی، اضطراب، خواب، واکنش استرس حاد 
و اختالل سازگاری نسبت به افرادی که همسران آنان به مأموریت 
نرفته اند، وجود دارد )5(. در یک مطالعه روی نظامیان اعزامی و 
همسرانشان مشخص شد که حداقل 32 درصد آنان نشانه هایی 
از آشفتگی های قابل توجه بالینی در قالب اضطراب و افسردگی 
این واکنش های اضطراب گونه می تواند  را گزارش کرده اند )6(. 
عملکرد نظامیان را در خانه تحت تأثیر قرار دهد )7(. به طور مثال 
فردی با نشانه های افسردگی ممکن است بیش از اندازه خسته، 
بی خیال، تند مزاج بوده و از نگاه همسرش غیر قابل دسترس، غیر 
صمیمی یا تنبل و غیر مهیج به نظر آید )8(. جدایی فرد نظامی 
از خانواده، جزء ویژگی ها و الزامات شغلی نیروهای نظامی است. 
این جدایی عالوه بر خانواده و روابط زناشویی برای فرد نظامی 
نیز استرس آور است )9(. چنین استرس ها و تنش های فزاینده ای 

می تواند اثرات مخربی به دنبال داشته باشد )10(.
یکی دیگر از ویژگی های مهم مشاغل نظامی جابجایی زیاد است. 
افزایش  اقوام،  دادن حمایت های  از دست  زیاد موجب  جابجایی 
استرس، تغییر پی در پی دوستی ها، تجربه تغییرات فرهنگی و 
ارزشی می شود )11(. تغییرات ارزشی زمینه تعارضات یا ابهامات 
یاد  موارد  از  هرکدام  که  می آورد  وجود  به  فرد  برای  را  ارزشی 
شده بر عملکرد خانواده تأثیر می گذارد )12، 13(. افراد نظامی 
و همسران آن ها تعارض زناشویی بیشتری دارند )14(. در هنگام 
آماده باش نظامی، رضایت زناشویی باز هم کاهش پیدا می کند 
 Training( سازگاری اجتماعی ،)Resilience( تاب آوری .)15، 16(
Adabtations( جزئی از رویکرد روانشناسی مثبت گرا هستند )17(.

سازگاری اجتماعی به معنای سازش شخص با محیط اجتماعی 
است که این سازگاری می تواند به  وسیله وفق دادن خود با محیط یا 

تغییر محیط اطراف برای رفع نیازها و رسیدن به مطلوب ایجاد شود. 
شرط بقای زندگی انسان جنبه اجتماعی آن است. رشد اجتماعی 
افراد در تعامل با دیگران و پذیرش مسئولیت های اجتماعی شکل 

می گیرد )18، 19(.
در مروری جامع عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی را به شش 
دسته ی عمده تقسیم می کنند که هریک از آن ها نیز به عوامل 
جزئی تری تقسیم شده اند، که شامل عوامل جسمی، روانی، تربیتی، 
می باشند. عوامل جسمی شامل محرومیت های جسمانی ناشی از 
نقص عضو، تغذیه ی نادرست و بد، محرومیت از خواب و خستگی 
روانی، فرایندهای عاطفی آسیب زا و آسیب های مغزی، عوامل روانی 
شامل تغییرات سریع و مهم اجتماعی نظیر بیکاری، جنگ، بالیای 
طبیعی، از هم پاشیدگی کانون خانواده، فقر و اعتیاد، عوامل تربیتی 
نظیر الگوهای نادرست خانوادگی، فقدان رابطه ی والد و کودک، 
عاطفی،  محرومیت های  افراطی،  حمایت  فرزندان،  کردن  طرد 
خودمختاری بیش از حد کودک، انتظارات و خواسته های غیر واقع 
گرایانه ی والدین و کمبود ارتباط، عوامل ساختار خانوادگی ناسازگار 
و  اجتماعی  پاشیده، ضد  از هم  از جمله خانواده های بی کفایت، 
آسیب روانی اولیه و عدم ثبات عاطفی و روانی والدین بخصوص 
از زندگی جدید صنعتی مانند رقابت های  مادر، فشارهای ناشی 
ناسالم، تقاضاهای شغلی و تحصیلی و پیچیدگی های زندگی جدید 
و عوامل ژنتیکی و ارثی نظیر اختالالت جسمی، روانی و عاطفی 
ارثی که زمینه را برای رفتارهای بزهکارانه و ناسازگاری اجتماعی 
فراهم می کنند )20، 21(. مشکالت سازگاری اجتماعی می تواند 
روی تعهدات فردی و اجتماعی تأثیر بگذارد و موجب مشکالتی 
اجتماعی  روابط  که  زمانی  شود.  اجتماعی  و  فردی  سالمت  در 
گسسته شود، توانایی تنظیم و مدیریت رفتار نیز از بین می رود. 
کمبود یا نبود روابط اجتماعی که در نتیجه سازگاری اجتماعی نا 
مطلوب رخ می دهد، می تواند روی انگیزه و سالمت روان فرد تأثیر 
منفی بگذارد و موجب، عملکرد روانی ضعیف مانند احساس گناه، 
خودپنداره منفی، نا امیدی، عزت نفس پایین، انزوا و رضایتمندی 

پایین از زندگی شود )22(.
علی رغم چالش های مربوط به شرایط اعزام، بعضی از خانواده های 
نظامی قادرند از این شرایط با سربلندی عبور کنند؛ اما عده ای 
استرس های  بر  غلبه  جهت  اضافی  حمایت های  به  خانواده ها  از 
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مربوط به زندگی نظامی نیازمندند؛ اما نکته قابل توجه اینجاست 
که بیشتر مطالعات انجام شده در حوزه خانواده نظامی و غیرنظامی 
بر بسترهایی تمرکز داشته است که زمینه شکل گیری ناخرسندی، 
بدکارکردی، آسیب و فروپاشی خانواده را فراهم کرده است. این 
در حالی است که پرداختن به عوامل بستر ساز سالمت خانواده 
داده  اختصاص  خود  به  را  پژوهش ها  از  زیادی  چندان  نه  سهم 
است )23(. کمبود آگاهی خانواده های نظامی از تأثیر استرس بر 
زندگی شان منجر به گیجی، ناامیدی یا سرزنش های غیرمنطقی 
به  اگر   .)24( می شود  خانواده  از  دوری  یا  و  خانواده  اعضای 
خانواده های نظامی آگاهی الزم در مورد شغل نظامی و شرایط 
با مشکالت  بهتر می توانند  داده شود،  نظامی شان  والدین  کاری 
کنار آمده و راهکارهای حل مسئله بهتری را برای مقابله با آن ها 
برمی گزینند )8(. نتیجه برخی تحقیقات حاکی از این است که 
افراد  شرایط  از  کردن  پیدا  آگاهی  در  نظامی  خانواده  به  کمک 
ثمر  مثمر  دشوار  شرایط  با  آن ها  سازگاری  در  می تواند  نظامی، 
باشد. همچنین ادراک همسران نظامی از شرایط اعزام و مشکالت 
شغل نظامی می تواند در رضایت زناشویی شان تأثیر مثبت بگذارد 
)8(. یکی از مهم ترین دالیل بررسی تاب آوری خانوادگی در افراد 
نظامی، تأثیر آن بر مؤلفه های سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی 
آن ها می باشد. تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی 
-روانی، در شرایط خطرناک است و افراد دارای تاب آوری باال، در 
شرایط استرس زا و موقعیت های ناگوار، سالمت روانشناختی خود 

را حفظ می نمایند و دارای سازگاری روانشناختی هستند )25(.
کریمی نژاد و همکاران به تدوین مدل تاب آوری خانوادگی به صورت 
کیفی بر اساس دیدگاه متخصصان خانواده پرداختند و به این نتیجه 
رسیدند که تاب آوری عامل مهمی در مقابله و سازگاری در طول 
بحران تأثیرگذار است )26(. پورفراهانی و همکاران به اثربخشی 
آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری و تاب آوری زوج های جوان 
پرداختند و نتایج افزایش معناداری در سازگاری و تاب آوری داشته 
و بر این اساس مشخص شد آموزش مهارت های ارتباطی موجب 

افزایش سازگاری و تاب آوری زوج ها شده است )27(.
مطالعه هایس پایل )Hayes Piel( و همکاران به بررسی رویکرد 
سیستم های بوم شناختی برای درک حمایت اجتماعی و تاب آوری 
در خانواده ها پرداختند و یافته ها نشان داد که خانواده ها از سطح 

حمایت اجتماعی در سطح ُخرد، متوسط و کالن بهره مند شدند. 
.)28(

علی رغم تأثیر زیاد تاب آوری خانوادگی بر تحمل مشکالت خاصی 
که خانواده های نظامی با آن رو به رو هستند، هیچ گونه مطالعه در 
ایران به منظور اثر بخشی تاب آوری خانوادگی و بررسی دوره های 
مداخله ای و آموزشی آن بر خانواده های نظامی صورت نگرفته است. 
با توجه به این نواقص محقق درصدد برآمد تا با کمک استادان و 
متخصصان با بررسی برنامه های تاب آوری خانوادگی و مفاد آن ها، 
برنامه هایی که برای خانواده های نظامی به کار گرفته  مخصوصاً 
شده را با توجه به مالک های موجود بررسی کرده و یک برنامه تاب 
آوری خانوادگی نظامی اثر بخش و سودمند تدوین نماید. جامعه 
مورد مطالعه ما نیروی زمینی ارتش است که به فرموده حضرت 
امام خمینی )ره( و تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله عالی( به 
عنوان ستون فقرات ارتش و نوک پیکان مبارزه با دشمنان است. 
بر اساس آنچه گفته شد ضرورت پرداختن به تاب آوری خانوادگی 
جهت کشف فاکتورهای تأثیرگذار در مقاوم نمودن خانواده های 
نظامی اهمیت زیادی دارد. با توجه به این خالء تحقیقاتی، هدف 
این مطالعه تعیین تأثیر آموزش تاب آوری خانوادگی بر سازگاری 

اجتماعی خانواده های نظامی می باشد.

موادوروشها
و گروه  و پس آزمون  با پیش آزمون  تجربی  نیمه  پژوهش،  روش 
خانواده های  کلیه  از  متشکل  تحقیق  آماری  جامعه  بود.  کنترل 
پرسنل نزاجا که در منازل مسکونی منتخب نزاجا مستقر می باشد 
انتخاب شدند که حجم نمونه 60 خانواده ای که نمره آزمون تاب 
آوری والش )Valsh( را پایین )نمره 66-132( دریافت کردند به 
روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی 
نفر(   30( کنترل  گروه  و  نفر(   30( آزمایش  گروه  دو  در  بلوکی 
ابتدا  که  بود  این گونه  به  پژوهش  اجرای  روند  یافتند.  تخصیص 
پیش آزمون بر روی حجم نمونه مورد مطالعه اجرا گردید، سپس 
10 جلسه آموزش مؤلفه های سازگاری اجتماعی به مدت هر جلسه 
90 دقیقه برای گروه آزمایش اجرا شد. بعد از این مراحل پس آزمون 
دادند.  پاسخ  پژوهش  ابزارهای  به  آزمودنی ها  تمامی  و  اجرا شد 
داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره به 
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کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفتند.
معیارهای ورود به پژوهش شامل داشتن حداقل دو سال سنوات 
اختالالت  به  ابتال  عدم  آموزش،  جلسات  در  حضور  خدمتی، 
روان شناختی و رضایت آگاهانه برای شرکت در جلسات می باشد. 
معیارهای خروج شامل، غیبت در 2 جلسه متناوب و تمایل نداشتن 
به ادامه جلسات درمان بود. افراد گروه مداخله تحت درمان تاب 
 90 جلسه ی  ده  در  مهم  این  که  گرفتند  قرار  خانوادگی  آوری 
دقیقه ای )جدول 1( به صورت آنالین برگزار گردید. این در حالی 
است که اعضای گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند و هیچ 

گونه آموزشی دریافت نکردند. در پایان به آزمون ها پاسخ دادند.
از پرسشنامه سازگاری  برای گردآوری داده ها  در مطالعه حاضر 
اجتماعی بل که در سال 1961 ساخته شد، استفاده گردید. کل 
آزمون دارای 32 سؤال می باشد این آزمون مبتنی بر 32 پرسش 
است که 5 زیر مقیاس اصلی شامل: سازگاری در خانه، سازگاری 
شغلی، سازگاری تندرستی، سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی 
است؛ و گزینه های آن )بله و خیر و نمی دانم( می باشند؛ که گزینه 
بله 1 نمره و خیر و نمی دانم صفر نمره دارد، که حداقل و حداکثر آن 

0 و 32 خواهد بود. نمرات سطح باالی افراد، نشانگر عدم سازگاری 
مطلوب و نمرات پایین از سازگاری باال در افراد حکایت دارد. بل 
ضمن تأیید روایی محتوایی ابزار، پایایی ابعاد سازگاری اجتماعی و 
بهداشتی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/67 و 0/62 گزارش 
و  اجتماعی  ابعاد سازگاری  پایایی  آبادی  کرد )29(. ذاکر دولت 
بهداشتی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/88 و 0/81 گزارش 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  اخالق  کمیته  در  مطالعه  این   )30( کرد 
 IR.IAU.KHUISF.REC.1400.138 اصفهان )خوراسگان( با کد

به تصویب رسید.

یافتهها
میانگین سنی گروه آزمایش 26/86 و گروه کنترل 28/14 بود و 
به لحاظ سنوات خدمتی 7 نفر از گروه آزمایش و 6 نفر از گروه 
کنترل در ده سال اول خدمت، 18 نفر از هر دو گروه بین سال 
یازدهم تا بیستم خدمت، 5 نفر از گروه آزمایش و 6 نفر از گروه 
کنترل در سال بیست و یکم تا سی ام خدمت بودند. سطح تحصیالت 
آزمودنی ها در گروه آزمایش عبارت بود از 18/33 درصد کاردانی و 

 جلسه عنوان هدف

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

 ناشی از شغل نظامی  ی هااسترس ژهیو بهآشنایی با مفهوم استرس، 
ناشی از شغل  ی هااسترسآشنایی با مفهوم استرس و 

 نظامی و آموزش درباره مفهوم تاب آوری خانواده
 مدو

معرفی راهبردهای مختلف کنار آمدن و مقابله با استرس والدینی و کمک در 
 در سازگاری اجتماعی  مؤثر و مناسب ی ا مقابلهکار گرفتن راهبردهای ه ب

 سوم آموزش راهبردهای کنار آمدن با استرس

 و آشنایی با سازگاری هاجانیهتوضیح ارتباط بین افکار، رفتار و 
و ایجاد الگوی تفکر شناختی  بازسازی  ی ها وهیشآموزش 

 سازنده و تاب آورانه
 چهارم

آشنا کردن اعضاء با امید و خوش بینی، جایگزین کردن سبک تفکر خوش 
 بینانه به جای سبک تفکر بدبینانه 

تفکر خوش بینانه و بدبینانه  ی هاسبکآشنایی با انواع 
 سلیگمن 

 پنجم 

  دیتأکمعرفی دلگرم سازی، خود دلگرم سازی، آموزش دلگرم ساختن دیگران، 
 کامل نیست و تقویت سازگاری اجتماعی  کسچیهبر این مفهوم که 

آموزش دلگرم سازی و خود دلگرم سازی و دلگرم  
 ساختن دیگران 

 ششم 

بر اهمیت نقش آزادی و داشتن حق  د یتأکمعرفی رویکرد معنی درمانی و 
 ه زندگی انسانانتخاب شیو

 هفتم  جستجو معنی، معنی خواهی و آموزش معنوی

 هشتم  ارتباطی خانواده ی هامهارت ارتباطی ی هامهارتدر رابطه با اهمیت  هاخانوادهفعال کردن ذهن  
برخورداری از احساس خوب داشتن و شور و شوق و عالقه برای زندگی؛ 

 سالمت جسمانی 
 نهم آمادگی و سالمت جسمانی 

 دهم  یر یگجهینت، مرور و ی بندجمع ها آزمونندی و اجرای پس جمع ب
 

جدول1-پروتكلآموزشمؤلفههایمبتنیبرتابآوریخانوادگی
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23/33 درصد کارشناسی و 6/66 درصد کارشناس ارشد و دکتری 
1/66 درصد و در گروه کنترل عبارت بود 16/66 درصد کاردانی 
و 21/66 درصد کارشناسی 10 درصد کارشناسی ارشد و دکتری 

1/66 درصد بود.
برای تجزیه  و تحلیل داده ها و آزمون آماری فرضیه، آزمون تحلیل 
کوواریانس چند متغیره به کار رفته است. معیار تصمیم گیری یا 
α در نظر  α و 0/05=  برای آزمون در سطح 0/01 =  قاعده رد 
گرفته شده است. میانگین و انحراف استاندارد نمره های زوجین 
گروه های آزمایش و کنترل در متغیرهای پژوهش در دو مرحله 

پیش آزمون و پس آزمون ارائه گردیده است.
جدول های شماره 2 و 3، میانگین و انحراف معیار نمره های کارکنان 
گروه آزمایش و کنترل را در متغیر انگیزش شغلی و مؤلفه های آن 

در مراحل پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد.
آزمایش  گروه  دو  تفاوت  معناداری  بررسی  به  منظور  ادامه  در 
کوواریانس  تحلیل  از  اجتماعی  سازگاری  ابعاد  نظر  از  کنترل  و 
استفاده شده است. برای تعیین همسانی و برابری واریانس ها از 
آزمون لوین استفاده شده است. نتایج آزمون لوین نشان داد که 
مؤلفه های  نمره  برای  گروه  دو  در  واریانس ها  برابری  پیش فرض 
آزمون  نتایج   ،3 شماره  جدول  است.  برقرار  اجتماعی  سازگاری 
لوین برای متغیر پژوهش نشان داد که فرض مورد نظر در تمامی 

حوزه ها در پیش آزمون و پس آزمون برقرار است.
تفاوت ها میان دو گروه  جهت مشخص شدن میزان معنی داری 

در سازگاری اجتماعی و همچنین آزمودن فرضیه های پژوهش، 
آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد که نتایج آن در 

جدول شماره 4، آورده شده است.
تحلیل  آماری  آزمون  به  مربوط  اطالعات   ،5 شماره  جدول  در 
مؤلفه های  پس آزمون  نمره های  روی  متغیری  چند  کوواریانس 
سازگاری اجتماعی نشان داده شده است. همان طور که مشاهده 
می شود نتایج حاکی از این است که حداقل در یکی از متغیرهای 
وابسته بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. برای مشخص 
شدن تفاوت ها در آنکووا در متن مانکوا انجام شد که نتایج مربوط 

به این آزمون در جدول شماره 5، آورده شده است.
با توجه به جدول شماره 5، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک 
متغیره نشان داد پس از حذف اثر پیش آزمون، بین دو گروه در 
میزان سازگاری اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد این نشان 

 میانگین انحراف معیار  میانگین انحراف معیار  متغیرهای پژوهش  پیش آزمون پس آزمون
 در خانه سازگاری  86/2 73/0 4 74/0

 گروه آزمایش 
 سازگاری شغلی  93/2 78/0 1/4 64/0
 سازگاری تندرستی 91/2 62/0 2/4 66/0
 سازگاری عاطفی  9/2 5/0 62/4 69/0
 اجتماعی سازگاری  86/2 6/0 33/4 66/0
 در خانه سازگاری  93/2 58/0 73/2 58/0

 کنترلگروه 
 سازگاری شغلی  93/2 86/0 8/2 84/0
 سازگاری تندرستی 9/2 69/0 83/2 66/0
 سازگاری عاطفی  06/3 78/0 93/2 68/0
 سازگاری اجتماعی  3 78/0 86/2 73/0

 

جدول2-شاخصهایمرکزیوپراکندگیگروهآزمایشمتغيرهایسازگاریاجتماعیقبلوبعدمداخله

 هاداده آزمون همگونی واریانس 
 مقدار  ی داری معنسطح  متغیرهای پژوهش  آزمون لوین 

 در خانه سازگاری  95/0 755/0
 سازگاری شغلی  5/2 11/0
 سازگاری تندرستی 72/2 1/0
 سازگاری عاطفی  38/0 54/0
 سازگاری اجتماعی  04/0 94/0

 

جدول3-نتایجآزمونلوینبرایآزمودنهمگنیواریانسبينگروهی
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می دهد که عدم برابری میانگین نمرات سازگاری اجتماعی گروه ها 
در پس آزمون، تصادفی نیست؛ بلکه تفاوت ایجاد شده، به لحاظ 
مداخله  می رسد  نظر  به  دیگر  عبارت  به  است،  معنی دار  آماری 
آموزش تاب آوری خانوادگی به گروه نمونه حاضر، باعث بهبود 
به طور معنی دار شده است،  نظامی  اجتماعی کارکنان  سازگاری 

بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف پژوهش حاضر تأیید شد.

بحثونتيجهگيری
این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش تاب آوری خانوادگی بر 
سازگاری اجتماعی خانواده های نظامی شهر تهران در سال 1399 
انجام شد. مسئله سازگاری از مسائل مهم خانواده های نظامی است 
که یکی از دالیل آن دور شدن از خانواده و قرار گرفتن در موقعیتی 
جدید است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش 
مؤلفه های تاب آ وری بر سازگاری اجتماعی و تندرستی و شغلی 
خانواده های نظامی انجام شد. مطالعاتی که اثربخشی آموزش تاب 
آوری خانوادگی بر سازگاری اجتماعی خانواده های نظامی باشد 
بسیار محدود بوده لذا، مقایسه نتایج با محدودیت هایی مواجه بود. 

در تبیین این نتایج می توان گفت که بر اساس نتایج این پژوهش 
بر  مبتنی  برنامه های  که  می رسد  نظر  به  مشابه  پژوهش های  و 
تاب آوری، باعث ایجاد راهبردهای کنار آمدن و سازوکارهای دفاعی 
بهتر در افراد می شود که از این راه، آن ها می توانند تاب آوری خانواده 
و کیفیت زندگی زناشویی خود را افزایش دهند. پس تاب آوری به 
افراد توانایی می دهد تا با مشکالت و نامالیمات زندگی و شغلی 
رو به رو شوند و بدون اینکه آسیب ببینند و حتی از این موقعیت ها 
به عنوان فرصتی برای ارتقاء و رشد شخصیت خود استفاده کند 
قدرت  از  نظامی که  )31(؛ همچنین می توان گفت خانواده های 
ارزشیابی بیشتری برخوردار هستند به تناسب آن، میزان سازگاری 
باالتری دارند. مجهز شدن به مهارت های تفکر انتقادی امکان آن 
را فراهم می کند تا افراد توانایی کنترل موقعیت های مسئله زا را به 
دست گیرند و از دخالت عوامل نامطلوب همچون یاس، نا امیدی، 
خستگی و عوامل منفی، فشار روانی اطرافیان و سایر عوامل مزاحم 

محیطی پیشگیری کنند )32(.
نتایج یافته های استنباطی حاکی از اثربخشی آموزش مؤلفه های 
تاب آوری خانوادگی بر روی میزان سازگاری اجتماعی )F= 66/6 و 

  ارزش  سطح آماره  درجه آزادی فرضیه درجه آزادی خطا  سطح معناداری  اندازه اثر
 اثر پیالیی 92/0 76/61 10 49 000/0 92/0
 المبدای ویلکز 08/0 76/61 10 49 000/0 92/0
 اثر هوتلینگ  42/11 76/61 10 49 000/0 92/0
 ریشهروی نیتربزرگ 42/11 76/61 10 49 000/0 92/0

 

جدول4-تحليلمتغيرچندراههبرایبررسیمعناداریميانگينهایدوگروهدرمتغيرهایوابسته

 ثراندازه ا سطح معناداری  سطح آماره  میانگین مربعات درجه آزادی  مجموع مربعات متغیر وابسته 

 سازگاری در خانه نمرات تفاضلی
 48/0 000/0 96/53 06/24 1 06/24 مقایسه 
    810/8 58 76/6 خطا

 سازگاری شغلی  نمرات تفاضلی
 37/0 000/0 04/34 6/21 1 6/21 مقایسه 
    852/2 58 35/4 خطا

 سازگاری تندرستی  نمرات تفاضلی
 53/0 000/0 6/66 4/29 1 4/29 مقایسه 
    852/2 58 35/4 خطا

 نمرات تفاضلی سازگاری عاطفی 
 49/0 000/0 76/55 66/26 4 66/26 مقایسه 
    852/2 58 35/4 خطا

 نمرات تفاضلی سازگاری اجتماعی 
 53/0 000/0 52/66 26/32 1 26/32 مقایسه 
    852/2 58 35/4 خطا

 

جدول5-نتایجآزمونتحليلکوواریانستکمتغيرهبرایسازگاریاجتماعی
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P= 0/000 Eta =0/53( خانواده های نظامی بود. یافته های پژوهش 
حاضر بیانگر آن بودند که کاربرد آموزش مؤلفه های تاب آوری بر 
سازگاری اجتماعی در فضای کار برای خانواده های نظامی می تواند 
در ارتقاء مؤلفه های سازگاری اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی 
و باال بردن میزان سازگاری اجتماعی آن ها اثربخش باشد. محترمی 
زاده و محمدی )33( به تعیین رابطه بین سازگاری اجتماعی و 
تاب آوری در برابر استرس: نقش میانجیگری هوش هیجانی در 
نوجوانان پرداخته است و نتایج یافته ها نشان داد که بین سازگاری 
اجتماعی و تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و با 

نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
در مطالعه ی شمیرانی و همکاران )34( اثربخشی بسته آموزشی 
تاب آوری مبتنی بر بازی بر سازگاری اجتماعی کودکان بررسی 
شد و نتایج نشان داد که با توجه به یافته های به دست آمده از 
افزایش  برای  آوری  تاب  آموزشی  بسته  از  می توان  مطالعه  این 
استفاده  بهزیستی  تحت سرپرستی  کودکان  اجتماعی  سازگاری 
باعث  باشد  بیشتر  خانواده  آوری  تاب  هر چه  عبارتی  به  و  کرد 
پژوهش حاضر  نتایج  با  که  می شود  اجتماعی  سازگاری  افزایش 

همخوانی دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین تاب 
آوری خانواده و سازگاری آن وجود دارد. در پژوهش هنری )35( 
اصالح مدل انعطاف پذیری خانواده را برای توضیح تنوع سازگاری 
خانواده ها با مراقبت از اعضا را بررسی کرد و نتایج این پژوهش 
نشان داد که حمایت، آسیب پذیری و سازگاری از طریق خانواده 
باعث ارتقاء تاب آوری خانواده می شود که با نتایج پژوهش حاضر 

همخوانی دارد.
بر  تاب آوری  آموزش  که  است  آن  بیانگر  یافته ها  کلی  به  طور 
کیفیت  ابعاد  نمرات  در  را  معناداری  تغییرات  زناشویی  کیفیت 
آزمون  پس  مرحله  در  آزمایش  گروه  نظامی  خانواده  زناشویی 
یافته ها بدین معناست که نمرات کیفیت  این  ایجاد کرده است 
انسجام  و  رضایت  توافق،  ابعاد  در  نظامی  خانواده های  زناشویی 
پس از آموزش افزایش یافته است. پس آموزش تاب آوری تأثیر 
معنی داری در ابعاد کیفیت زندگی زناشویی خانواده های نظامی 
ایجاد کرده است و مداخله، نتیجه بخش بوده است. در مجموع، 
برنامه آموزش تاب آوری می تواند بر تاب آوری خانواده افراد و بر 

ارتقاء کیفیت زندگی زناشویی و سالمت روان خانواده های نظامی 
عزیز مؤثر باشد و مطابق یافته های پژوهش در مرحله پیگیری نیز 
ثبات و پایداری مداخالت و آموزش حفظ شده است پس تأثیر 
با ثبات و پایدار را نشان داده است. همچنین آموزش تاب آ وری 
خانوادگی  اجتماعی،  سازگاری  معنادار  افزایش  باعث  خانوادگی 
و شغلی شد. لذا، می توان گفت که این روش آموزش به عنوان 
افزایش سازگاری، به ویژه سازگاری اجتماعی و  روشی مؤثر در 
شغلی قابلیت کاربرد در خانواده های نظامی دارد. بنابراین مشاوران 
و درمانگران خانواده ها می توانند برای بهبود سازگاری اجتماعی از 
روش آموزش مؤلفه های تاب  آوری استفاده کنند. در نتیجه استفاده 
از روش آموزش مؤلفه های تاب آوری می تواند در افزایش سازگاری 

به خانواده های نظامی کمک کند.
و  خانوادگی  مشکالت  وجود  پژوهش؛  محدودیت های  جمله  از 
همچنین شرایط کاری ویژه، کرونا، تأخیر، عدم حضور و غیبت برخی 
از شرکت کنندگان در بسته آموزشی، نگرانی برخی از خانواده ها 
خوردن(  )انگ  شدن  نشانه دار  از  آنان  ترس  و  تحقیق  نتایج  از 
می توان اشاره کرد. همچنین، در این پژوهش، چون طرح پژوهش 
با پیش آزمون و پس آزمون و مرحله پیگیری انجام شده است، تأثیر 
عوامل مداخله گری مانند عوامل انگیزشی پاسخ دهندگان، عوامل 
زمینه ای و بافتی و فرهنگی در شهرستان محل پژوهش و حتی 
شخصیت درمانگر، بر نتیجه پژوهش تأثیر می گذارند و کنترل آن ها 
از عهده پژوهشگر خارج است و این عوامل از جمله محدودیت های 

پژوهش حاضر هستند.
پیشنهاد می گردد، با توجه به اینکه روش درمانی مورد استفاده در 
این پژوهش به ندرت به کار گرفته شده است و از سویی سابقه 
پژوهشی مشابه در مورد خانواده نظامی در کشور کم انجام شده 
این  کارایی  این محدودیت ها،  با کنترل  آتی  است، در مطالعات 
روش درمانی به صورت گسترده تر و دقیق تر برای خانواده نظامی 

در سایر نقاط کشور مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اینکه مداخالت آموزشی مؤلفه های روان شناختی حاصل 
مؤثر  نظامی  خانواده های  تاب آوری  در  می تواند  پژوهش  این  از 
واقع شود، پیشنهاد می شود آموزش این عوامل در بسته آموزش 
خانواده های نظامی قرار گیرد و در قالب دوره های تخصص تکمیلی 
و یا دوره های تخصصی کوتاه مدت برنامه ریزی و به اجرا درآید. 
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همچنین با اجرای بسته آموزش تاب آوری خانواده برای فرماندهان، 
اثرگذاری آموزش این قبیل عوامل بر تاب آوری خانواده ها و اثرات 
مثبتی که نتایج آن برای اجرای بهتر مأموریت به دنبال خواهد 
خصوص  در  ایشان  رویکرد  و  گردیده  تفهیم  آن ها  به  داشت، 
بسته های آموزش روان شناختی توسعه یابد. پیشنهاد دیگر اینکه 
مسئوالن از روش آموزش مؤلفه های تاب آوری که روش به نسبت 
ارزانی است برای افزایش ویژگی های مثبت روان شناختی مثل ابعاد 
مختلف سازگاری استفاده کنند. همچنین پژوهشی در خانواده های 
نظامی سایر نیروهای ارتش جمهوری اسالمی و سپاه و ناجا مورد 
نتایج پژوهش پیشنهاد می شود  به  با توجه  بررسی قرار گیرد و 
که کارگاه آموزش تاب آوری خانوادگی در منازل سازمانی نیروی 

زمینی محوری ارتش جمهوری اسالم ایران قرار گیرد.

تشكروقدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری رشته روانشناسی عمومی 
می باشد که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین با شماره  3068 
در تاریخ 1400/6/23 ثبت شده است. از کلیه خانواده های نظامی 
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