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Aims Veterans’ spouses are exposed to negative psychological consequences due to interaction 
with veterans. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of communication 

Materials & Methods In this semi-experimental study, with pretest-posttest design with 
control group, 30 veterans’ wives in Ravansar city, which had passed 10 years of their 

targeted sampling. Then they were randomly assigned into two experimental and control 

Schneider’s Hope Scale. Communication skills training was provided to the experimental group 
in 8 sessions of 90 minutes, once a week, but the control group did not receive any intervention. 
Data were analyzed by SPSS 20 using multivariate analysis of variance.
Findings

thinking and strategic thinking factors. Communication skills training resulted in 32% and 

Conclusion
hopefulness of veterans’ wives.
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  چکيده

علت تعامل با جانبازان در معرض پیامدهای منفی  همسران جانبازان به :فاهدا

گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی آنان قرار میروان

انجام های ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی و امیدواری همسران جانبازان مهارت

  شد. 

آزمون با  پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش پژوهش نیمهدر این  :ها و روش مواد

، ۱۳۹۳همسران جانبازان شهرستان روانسر که تا پایان سال  نفر از ۳۰ ،گروه کنترل

روانسر گذشته  نان در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانآده سال از عضویت 

صورت تصادفی در دو گروه  بهه و انتخاب شدمند هدفگیری  روش نمونه هبود، ب

گذاری شدند. ابزار مورد استفاده در  نفر) جای ۱۵آزمایش و کنترل (هر گروه 

 اشنایدرمقیاس امیدواری و  	�������مقیاس خودکارآمدی عمومی  ،پژوهش

صورت یک بار در هفته  ای به دقیقه۹۰جلسه  ۸در 
ارتباطی
هایآموزش مهارتبود. 

کمک  هها ب داده گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ، ولیه آزمایش ارایه شدگروبه 

تحلیل مورد تحلیل واریانس چندمتغیره و توسط آزمون  ��
���� آماری افزار نرم

  قرار گرفت.

متغیرهای خودکارآمدی،  آزمون سپنمرات در آزمون،  با کنترل اثر پیش :ها یافته

و تفکر راهبردی در گروه آزمایش و گروه  های تفکر عاملی لفهوامیدواری و م

های ارتباطی به ترتیب آموزش مهارتداری وجود داشت.  معنیکنترل تفاوت 

و همچنین  های خودکارآمدی و امیدواری لفهوم در تغییر %۶۳و  %۳۲موجب 

۰۰۱/۰های تفکر عاملی و تفکر راهبردی شد ( % تغییر در مولفه۴۹% و ۵۹� .(  

های ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی و امیدواری مهارت آموزش :گیری نتیجه

  همسران جانبازان تاثیر دارد.

  های ارتباطی، خودکارآمدی، امیدواریمهارت ها: کلیدواژه

  

  ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:

  ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

*

� ��������������������نويسنده مسئول: 

  

�مقدمه

هایی از جمله صدمات  سیبآ ساله ایران و عراق۸جنگ تحمیلی 

جسمی، عوارض نامطلوب عصبی و روانی، تغییر در الگوی زندگی 

ورد که مجموعه این عوامل، زندگی آفرد و کاهش ارتباطات را به بار 

کند. تعامالت  ایجاد می آنهاای را برای جانبازان و خانواده  پیچیده

ت و بر های زنجیر به هم وابسته اس اعضای خانواده همچون حلقه

خصوص  یکدیگر تاثیر متقابل دارند. لذا اعضای خانواده جانباز به

لحاظ تعامل و ارتباط  همسر او، از این قاعده مستثنی نیست و به

شناختی او متاثر شده است و ممکن  های روان با جانباز از ویژگی

مدت دچار مشکالتی چون احساس گناه، خشم،  است در طوالنی

 شوند�تنفر و ناامیدی
���
 

.  

دهد، در همسران جانبازان میزان  ها نشان می نتایج برخی پژوهش

مراتب کمتر از همسران افراد عادی است  امید به زندگی به
���

 .

نقش محوری در سالمت روان و بهزیستی بشر دارد. لذا �امیدواری،

باید بیش �نگری در این قشر های مثبت تقویت امید و دیگر شاخص

شناسی، امیدواری  دی قرار گیرد. از منظر رواناز پیش مورد توجه ج

شود.  نظر گرفته می مدار در یند شناختی هدفآعنوان یک فر به

های دستیابی بیشتری را  توانند روش بزرگساالن با امیدواری باال می

طور موثری برای رسیدن به پایان  برای اهداف خود ایجاد کنند و به

در مقابل، افراد با امیدواری مطلوب انگیزه بیشتری داشته باشند. 

های ممکن برای اهداف خود را  پایین، احتمال پیداکردن راه حل

دهند. بنابراین هر چه فرد  ندارند و انگیزه خود را از دست می

امیدواری بیشتری داشته باشد، بیشتر به سمت اهداف خود سوق 

کند  پیدا می
���

ند عزت . افرادی که از امیدواری باالیی برخوردار هست

هایی دارند که  نفس، عملکرد بهتر و تعهد بیشتری به انجام فعالیت

شود  نان منجر میآبه بهداشت و سالمت بیشتر 
���

. همچنین آنها 

های زندگی را پشت سر گذارند، شادترند و سیستم  توانند چالش می

یند آ کند و با استرس بهتر کنار می ایمنی آنها بهتر کار می
���
.  

و همکاران با عنوان بررسی اثربخشی  پور نعلیقرباپژوهش 

درمانی بر شادکامی و امیدواری در زنان مطلقه، نشان داده  واقعیت

درمانی در افزایش شادکامی و امیدواری اثربخش  است که واقعیت

است 
�	�

نشان داده است که امیدواری سهم  یانگ. نتیجه پژوهش 

د های مختلف روانی دار مهمی در بهبود بیماری
�
�

و �. امیدواری

افراد دارای نظامی از �خلق افراد بر باورهای آنها تاثیر بسزایی دارد.

کند و تجاربشان را  دار می نان را ساختآ�باورها هستند که دنیای

بخشد. افراد بدون این نظام باورها، سردرگم خواهند بود  معنی می

���
که از نظر  . از جمله این نظام باورها، باورهای خودکارآمدی است

مدن با آمعنی توانایی فرد در انجام یک عمل دلخواه یا کنار به بندورا

یک موقعیت خاص است. باورهای خودکارآمدی بر طرز تفکر افراد، 

چگونگی رویارویی با مشکالت، سالمت هیجانی و نیز در 

گیری و مقابله با استرس، افسردگی و ناامیدی تاثیر  تصمیم

گذارند  می
���
ها  ناکنند که انس ای خودکارآمدی تعیین میباوره�.

پذیرند، همچنین  ها تا چه اندازه انعطاف هنگام برخورد با دشواری

های هیجانی افراد  باورهای خودکارآمدی بر الگوهای اندیشه و کنش

د. بنابراین افراد با خودکارآمدی پایین شاید باور کنند که نگذار اثر می

اوری است که تنیدگی، ناامیدی، ناشدنی است و این ب مشکل، حل

دهد  گشایی پرورش می بینانه برای گره افسردگی و دیدی باریک
���

 .

بینی و  نفس، خوش رابطه خودکارآمدی با اعتمادبه�در پژوهشی

های مرضی  امیدواری مثبت و با اضطراب، افسردگی و نشانه

جسمانی، منفی گزارش شده است 
����

. همچنین خودکارآمدی 

بینی، حرمت خود، مهار درونی و انگیزه پیشرفت،  ا خوشعمومی ب

ها،  زردگیآ همبستگی مثبت و با اضطراب، افسردگی و روان

اند افرادی که خودکارآمدی  همبستگی منفی دارد. آنها نشان داده

، با تغییرات زندگی سازگاری بهتری پیدا کرده بودند باالتری داشتند

����
 .  

های ارتباطی  رآمدی بهتر، دارابودن مهارترسد برای خودکا به نظر می

فردی، اساس و شالوده هویت و کمال  الزم است. ارتباطات میان

دهد.  انسان است و مبنای اولیه پیوند وی با دیگران را تشکیل می

ارتباطات موثر موجب شکوفایی افراد و بهبود کیفیت روابط 

شکوفایی  شود، این در حالی است که ارتباطات غیرموثر مانع می

کند. اساس زندگی و  شود و روابط را تخریب می انسان می

سازد که خون  فردی می خوشبختی را همین ارتباطات میان

بخش روابط هدفمند است  حیات
����

کند  . انسان همواره سعی می

تسهیل ارتباط خود با دیگران کسب کند و بدین  برایهایی  تا مهارت

 ید. بدون ارتباط موثر، انسانوسیله به تکامل شخصی خود بیفزا

تواند به رشد مطلوب و شکوفایی شخصیت خود برسد و عدم  نمی

برخورداری از روابط مطلوب و منطقی با دیگران، زمینه افسردگی و 

کند  ناامیدی را فراهم می
����

�همکاران و شیلینگ. نتیجه پژوهش 

های ارتباطی، خطر پیشروی  نشان داده است که یادگیری مهارت

دهد  مشکالت زناشویی را کاهش می
����

 خود�پژوهش�در اصالنی. 
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پرداخته �یی خانوادهآكار�در�ارتباطی�های مهارت�نقش�بررسی�به

�تهران�دانشگاه�متاهل�دانشجویان�از�زوج��۱۶او�تحقیق�نمونه�است.

�های مهارت�آموزش�كه�داده است�نشان�تحقیق�این�بود، نتایج

�مشكل،�حل�های مقوله�در�خانوادهیی آكار�باالرفتن�باعث�ارتباطی

�كلی�و عملكرد�رفتار�كنترل�عاطفی،�همراهی�ها، نقش�ارتباط،

شد �خانواده
��	�

در پژوهشی روی همسران جانبازان نشان  فالحتی. 

های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی  داده است که آموزش مهارت

داری داشته است  همسران جانبازان تاثیر معنی
��
�

. پژوهش 

های زندگی بر  با عنوان اثربخشی آموزش مهارت ری شیرازیجعف

افزایش خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران، 

های زندگی و افزایش  نشان داده است که بین آموزش مهارت

داری وجود  خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار رابطه مثبت و معنی

دارد 
����
.  

گاهی کوتاه به جامعه همسران با توجه به مطالب فوق و با ن

توان به مسایل و مشکالت زیادی در مورد آنها پی برد.  جانبازان می

توان به مشکالت عاطفی و اجتماعی، مشکالت  از جمله آنها می

اشاره �مدیآارتباطی با فرزندان و خانواده، احساس ناامیدی و ناکار

مانند  های متفاوت زنان کرد. این مشکالت بر ایفای بهینه نقش

ی دارد. بنابراین آموزش یهمسری، مادری و فرزندپروری تاثیرات سو

عنوان افرادی که  های ارتباطی به همسران جانبازان به مهارت

ینده هستند بسیار مهم است؛ چرا که آنها آدهنده نسل  پرورش

سازان  دهنده احساسات و عواطف کودکان امروز و سرنوشت شکل

بهبود کیفیت زندگی همسران  برایفردا هستند. همچنین تالش 

روانی ضروری  لحاظ جسمی و جانبازان برای داشتن افرادی سالم به

رسد، زیرا دستیابی به جامعه سالم در گرو داشتن  به نظر می

های مطلوب اعضای خانواده با یکدیگر است. بدین ترتیب،  رابطه

ها  نان، کاهش تنیدگیآتربیت فرزندان، سالمت روان   نقش زنان در

رامش و امنیت آهای ناشی از حضور یک جانباز و ایجاد  و تنش

های  خانواده قابل توجه است. از سوی دیگر با بررسی پژوهش

توان  های ارتباطی می شده پیرامون اثربخشی آموزش مهارت انجام

طور مستقیم به بررسی  دریافت که در این زمینه پژوهشی که به

طی بر افزایش خودکارآمدی و های ارتبا اثربخشی آموزش مهارت

امیدواری همسران جانبازان پرداخته باشد وجود ندارد. لذا پژوهش 

های ارتباطی بر  حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت

  افزایش خودکارآمدی و امیدواری همسران جانبازان انجام شد. 

  

  ها و روش مواد

 -آزمون یشآزمایشی با طرح پ پژوهش کابردی حاضر از نوع نیمه

همسران جانبازان شهرستان  بینآزمون با گروه کنترل در  پس

نان در بنیاد آ، ده سال از عضویت ۱۳۹۳روانسر که تا پایان سال 

شهید و امور ایثارگران شهرستان روانسر گذشته بود، اجرا شد. در 

�شود ورد میآنفر بر ۳۰حجم نمونه آزمایشی حداقل  های نیمه طرح

����
  انتخاب شدند. هدفمند گیری  ر با روش نمونهنف ۳۰، لذا 

پژوهش، پژوهشگر در دیدار با مدیریت �ماریآبا توجه به جامعه 

بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان روانسر موافقت ایشان را در 

عنوان متغیر  به(های ارتباطی خصوص برگزاری دوره آموزش مهارت

عنوان  به(امیدواری افزایش خودکارآمدی و  ایبر )مستقل پژوهش

جلب کرد. در ادامه با هماهنگی بنیاد  )متغیرهای وابسته پژوهش

شهید و مراجعه به پرونده جانبازان، به همسران جانبازانی که ده 

نفر) برای شرکت در  ۷۰نان در بنیاد گذشته بود (آسال از عضویت 

های  یک دوره آموزشی مهارت�یک جلسه معارفه در مورد برگزاری

نامه خودکارآمدی و  مد. سپس پرسشآعمل  اطی دعوت بهارتب

ها دارای  از آزمودنی�نفر ۳۲نان اجرا شد. آامیدواری در بین 

بودند. در این مرحله دو نفر از  خودکارآمدی و امیدواری پایین

نفر  ۳۰کنندگان از شرکت در پژوهش انصراف دادند. بنابراین  شرکت

نفر)  ۱۵و کنترل (هر گروه صورت تصادفی در دو گروه آزمایش  به

  گذاری شدند.  جای

  های زیر بود:نامه ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش

مقیاس خودکارآمدی  :
	������مقیاس خودکارآمدی عمومی  -۱

ساخته شد.  جروسلمو  شوارتزرتوسط  ۱۹۸۱عمومی در سال 

همگی عبارت است که  ۱۰نامه باورهای خودکارآمدی دارای  پرسش

د نسنج میزان خودکارآمدی عمومی را می
���

. این آزمون یک ابزار 

سال است و  ۱۲دهی مخصوص بزرگساالن باالی  خودگزارش

 "صحیح نیست اصالً "ای از  درجه۴ها باید در طیف لیکرت  آزمودنی

، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک "صحیح است کامالً "تا 

خودکارآمدی بر �گذاری مقیاس . نمرهن مشخص سازندآاز عبارات 

 اصالً " به به این صورت که ،گیرد مبنای مقیاس لیکرت صورت می

تعلق  ۴نمره  است" صحیح کامالً به "و یک نمره  "صحیح نیست

است.  ۴۰و حداکثر نمره،  ۱۰گیرد. حداقل نمره این مقیاس،  می

تا  ۷۵/۰ای بین  لفای کرونباخ در دامنهآپایایی این آزمون از طریق 

همبستگی این مقیاس را با  بورنو شوارتزر قرار گرفته است.  ۹۰/۰

بینانه به ترتیب  های افسردگی، اضطراب و سبک اسنادی خوش نمره

 ۵۷/۰ و - ۴۳/۰، - ۴۲/۰و در نمونه اسپانیایی  ۵۵/۰ و -۶۰/۰، �۵۲/۰

دهنده روایی  مده نشانآ دست های به گزارش کردند. همبستگی

با نگرش �مقیاس خودکارآمدی عمومی است وواگرای �همگرا و

هماهنگ است  بندوراخودکارآمدی 
����
این مقیاس در ایران توسط  .

هنجاریابی شده است که در این پژوهش ضرایب روایی  رجبی

همگرا میان مقیاس خودکارآمدی عمومی و مقیاس عزت نفس 

، در دانشجویان دانشگاه شهید ۳۰/۰نفر  ۳۱۸در مورد  روزنبرگ

زاد مرودشت آو در دانشجویان  ۲۰/۰نفر  ۲۶۷ان اهواز در مورد چمر

برای  رجبی. همچنین )��۰۰۱/۰( مدآدست  به ۲۳/۰ نفر ۲۰۸در مورد 

لفای کرونباخ آنامه از روش  بررسی همسانی درونی سئواالت پرسش

مد آدست  به ۷۰/۰استفاده کرده است که این مقدار برابر 
����

. پایایی 

لفای کرونباخ محاسبه آهش حاضر با استفاده از این مقیاس در پژو

  محاسبه شد. ۸۱/۰شد که این مقدار برابر 

 اشنایدرنامه امیدواری توسط  پرسش: اشنایدرمقیاس امیدواری  -۲

سال به باال طراحی شد  ۱۵برای سنین  ۱۹۹۱در سال 
����

این . 

ای از  درجه۸عبارت است که با طیف لیکرت  ۱۲دارای نامه  پرسش

 )۸نمره (با  "موافق کامالً "تا یک) نمره " (با مخالف مالً کا"

شود. از این صورت خودسنجی اجرا می گذاری شده است و به نمره

مقیاس تفکر عاملی  عبارت برای سنجش خرده چهارها،  عبارت

مقیاس  عبارت برای سنجش خرده چهار)، ۱۲و  ۱۰، ۹، ۲های  (سئوال

های  عبارت (سئوال چهار) و ۸و  ۶، ۴، ۱های  تفکر راهبردی (سئوال

گذاری سئواالت انحرافی که برای  ) انحرافی است. نمره۳ و ۵،  ۷، ۱۱

شود. نمره امیدواری حاصل افزایش دقت آزمون است، حذف می

ها مقیاس راهبرد و عامل است. بنابراین مجموع نمره جمع دو خرده

باشد  ۱۲-۲۴گیرد. در صورتی که نمره کلی بین قرار می ۶۴تا  ۸بین 

باشد امیدواری  ۲۵- ۳۰دهنده امیدواری پایین، اگر در دامنه  نشان

شود. باشد امیدواری باال در نظر گرفته می ۳۱ متوسط و اگر بیشتر از

، برای زیرمقیاس ۸۵/۰زمایی بعد از سه هفته آن از طریق بازآاعتبار 

 سگزارش شده ا ۷۴/۰و برای تفکر راهبردی  ۸۱/۰تفکر عامل 
���
.�

بینی، انتظار، دستیابی به های خوشنامه نامه با پرسش این پرسش

دارد. همبستگی این  ۶۰/۰تا  ۵۰/۰نفس همبستگی هدف و عزت 

و با  - ۵۱/۰برابر با  بکنامه ناامیدی  نامه با پرسش پرسش
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   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۱۰ره دو                   پژوهشی طب جانباز - نامه علمی صلف

دهنده روایی  است که نشان - ۴۲/۰برابر با  بکنامه افسردگی  پرسش

نامه است مالکی این پرسش
���
و همکاران همبستگی این  نیا کرمی .

ند که ا هگزارش کرد - ۲۰/۰، بکنامه ناامیدی  نامه را با پرسش پرسش

دهنده روایی مالکی است  نشان
����

. همچنین تحلیل عاملی نشان 

 ۵۱/۰داد که در این مقیاس، دو عامل اصلی وجود دارد که روی هم 

کند واریانس را تبیین می
����

س در پژوهش . پایایی این مقیا

  مد.آدست  به ۷۹/۰لفای کرونباخ آحاضر با استفاده از ضریب 

صورت یک  ای به دقیقه۹۰جلسه  ۸در �ارتباطی�هایآموزش مهارت

گروه کنترل نیز آموزشی دریافت  .)۱بار در هفته ارایه شد (جدول 

نامه خودکارآمدی و  بعد از پایان دوره آموزش، پرسش نکرد.

 
ً
آزمون در بین افراد گروه آزمایش و  عنوان پس به امیدواری، مجددا

  کنترل اجرا شد.

  

  های ارتباطی خالصه محتوای جلسات آموزش مهارت) ۱جدول 

  جلسه اول

آمدگویی، معرفی درمانگر، معرفی اعضا، بیان اهداف جلسات، تعریف خوش

هیبرقراری ارتباط، ارا برایمحیط خانه، انگیزش  ارتباطات، بیان اهمیت آن در

  های مورد نظر جلسات آتیرفصلس

  جلسه دوم

دریافت بازخورد از جلسه قبل، توضیح در مورد ارتباطات غیركالمی، آموزش 

هایانواع ارتباط غیرکالمی و توجه به زبان بدن، تكلیف تمرین تقویت مهارت

های ارتباطات غیركالمی، معرفی كتاب مرتبط باارتقای مهارت برایكاربردی 

  موضوع

  سوم جلسه

آموزش ارتباط کالمی و اصوات تاییدی و دریافت بازخورد از جلسه قبل و

  معرفی کتاب مرتبط با موضوع

  جلسه چهارم

دادن و شنود موثر) از جمله های گوش های ارتباطی (مهارتآموزش مهارت

  و جو روش خلع سالح، برخورد همدالنه و پرس

  جلسه پنجم

  وی موثر)های ارتباطی (گفتگآموزش مهارت

  جلسه ششم

خوانی و ترس از  گرایی احساسی، ذهنثر از جمله کاملوآموزش موانع ارتباط م

  ییدنشدنات

  جلسه هفتم

های ابراز وجود و دریافت بازخورد از له و مهارتامس های حلآموزش مهارت

  جلسه قبل و معرفی کتاب مرتبط با موضوع

  جلسه هشتم

  نظرخواهی شده، بندی مطالب آموختهجمع

  

در صورت گرفت.  	������ آماری افزار نرمکمک ها با  تحلیل داده 

بودن  لاسمیرنوف برای بررسی نرما - از آزمون کولموگروف ابتدا

باکس و آزمون لون برای بررسی  آزمون ام از ها و دادهتوزیع 

تحلیل و سپس آزمون  ها استفاده شد فرض همگنی واریانس پیش

  مورد استفاده قرار گرفت. نس چندمتغیرهواریا

  

  ها  یافته

های گروه  و نمونه %٢٥همسران جانبازان  ،های گروه آزمایش نمونه

 نفر از ١٠در گروه آزمایش  بودند. %٥٠همسران جانبازان  ،کنترل

نفر تحصیالت دیپلم و  ٥همسران جانبازان تحصیالت زیر دیپلم و 

نفر  ٧پلم و نفر تحصیالت زیر دی ٨و در گروه کنترل  باالتر

  تحصیالت دیپلم و باالتر داشتند. 

متغیرهای  آزمون سپنمرات در آزمون،  با کنترل اثر پیش

های تفکر عاملی و تفکر راهبردی در  لفهوخودکارآمدی، امیدواری و م

داری وجود داشت.  معنیگروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت 

 تغییر %۶۳و  %۳۲های ارتباطی به ترتیب موجب آموزش مهارت

% ۴۹% و ۵۹و همچنین  های خودکارآمدی و امیدواری لفهوم در

�.)۲های تفکر عاملی و تفکر راهبردی شد (جدول  تغییر در مولفه

�

آزمون در گروه  آزمون و پس نمرات پیش آماری میانگینمقایسه  )۲جدول 

  نفر) ۱۵( و کنترل نفر) ۱۵( آزمایش

  	مقدار   گروه کنترل  گروه آزمایش  متغیر

ح سط

داری معنی

مجذور 

  اتا

  خودکارآمدی

  ۴۷/۴�۶۶/۲۴ ۷۳/۴�۳۳/۲۵  آزمون پیش

۹۲/۱۲  ۰۰۱/۰  ۳۱۶/۰ 

  ۹۵/۲�۵۳/۲۷  ۸۶/۳�۴۰/۳۲  آزمون پس

  واریامید

  ۸۶/۲�۸۰/۲۳  ۷۳/۲�۲۰/۲۴  آزمون پیش

۰۹/۴۸  ۰۰۰۱/۰  ۶۳۲/۰ 

  ۷۶/۲�۰۷/۲۴  ۳۶/۳�۴۷/۲۸  آزمون پس

  تفکر عاملی

  ۷۱/۱�۹۴/۱۱  ۹۴/۱�۷۳/۱۱  آزمون پیش

۸۲/۳۹  ۰۰۰۱/۰  ۵۸۷/۰

  ۵۷/۱�۸۰/۱۱  ۴۵/۱�۶۰/۱۴  آزمون پس

  تفکر راهبردی

  ۶۰/۱�۸۶/۱۱  ۶۸/۱�۴۷/۱۲  آزمون پیش

۱۷/۲۷  ۰۰۰۱/۰  ۴۹۳/۰

  ۴۵/۱�۳۳/۱۲  ۵۰/۱�۶۰/۱۴  آزمون پس

  

  بحث 

های ارتباطی بر افزایش  هدف، بررسی اثربخشی آموزش مهارت

 دان بود. نتایج نشان داخودکارآمدی و امیدواری همسران جانباز

های ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی همسران آموزش مهارت

داری داشت. نتیجه این پژوهش با  جانبازان تاثیر مثبت و معنی

جعفری شیرازی های پژوهش یافته
����

و همکاران  شیلینگ، 
����
 

 اصالنی
��	�

مابکوجه و  یمی اوگونو 
����
  مخوانی داشت. ه 

های ارتباطی در توان گفت که آموزش مهارتافته میدر تبیین این ی

 نان را افزایش دهد. آنهاآتواند خودکارآمدی همسران جانبازان می

ها و موانع زندگی غلبه کنند و توانند بر مسایل، چالش احتمال می به

نفس خود، به حل و فصل مشکالت  بهددادن اعتما زدستبدون ا

نشان دهند و نگرش مثبتی پرداخته و انعطاف بیشتری از خود 

های ها و عملکرد خود در مواجهه با موقعیتنسبت به توانایی

طور اثربخش با  به دهند تازا دارند و به فرزندانشان یاد می تنش

های محیط برخورد کنند و باورهای خودکارآمدی خود را در موقعیت

آنها ، زا حفظ کنند. بنابراین با افزایش خودکارآمدی در زنانتنش

ها را یاد گرفته و همین امر سبب مواجهه با موانع و چالش نحوه

شناختی، شود خودکارآمدی نقش مهمی در سازگاری روانمی

  سالمت جسمانی ایفا کند.  ومشکالت روانی 

ن آهای و مولفه های ارتباطی بر افزایش امیدواریآموزش مهارت

زان تاثیر مثبت و همسران جانبادر عاملی و تفکر راهبردی)  تفکر(

های پژوهش داری داشت. نتیجه این پژوهش با یافته معنی

و همکاران  پور قربانعلی
�	�

 اشنایدر، 
���

 حیدری، 
���

 فالحتی، 
��
�

و  

 یانگ
�
�

توان گفت که همخوانی داشت. در تبیین این یافته می 

احتمال  ن بههای ارتباطی در همسران جانبازاآموزش مهارت

هم  امید از سه جزء به دواری را در آنها افزایش دهد.تواند امی می

پیوسته اندیشیدن یعنی تعیین هدف، گذرگاه یا نیروی راهیابی و 

کارگزار یا نیروی اراده تشکیل شده است. در ابتدا اهداف تعیین 

های رسیدن به هدف خود  ن فرد به تعیین راهآشود، بعد از می

کنند ها توانا هستند احساس می هراتعیین افرادی که در  و پردازد می

های بسیاری برای رسیدن به هدفشان را دارند.  توانایی یافتن راه

اراده نیز سرچشمه انگیزش و تحرک است و افرادی که از اراده 

دهند و هنگام باالیی برخوردارند، اغلب به کارشان عالقه نشان می

  دارند.، نگرش مثبتی نگفتن درباره اهدافشا دن و سخناندیشی
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انتخاب غیرتصادفی افراد توان به های این پژوهش میاز محدودیت

تواند بر روایی پژوهش تاثیر داشته گروه نمونه اشاره کرد که می

علت محدودیت زمانی عمل پیگیری انجام نشد.  باشد. همچنین به

ماهه  ک دوره ششبه عبارت دیگر، پژوهشگر نتوانست بعد از ی

 های آزمایش را مگروه
ً
مورد آزمون قرار دهد تا از وجود و ادامه  جددا

پذیری  تواند روایی و تعمیممداخله مطمئن شود. لذا این مورد می

های این پژوهش تنها ها را تحت تاثیر قرار دهد و اینکه یافتهیافته

در مورد همسران جانبازان شهرستان روانسر کاربرد دارد و در تعمیم 

ر سایر شهرها باید جانب احتیاط رعایت آنها به همسران جانبازان د

  شود. 

، با عنایت به نتایج شدهذکر هایمحدودیت با وجودبنابراین 

شود مطالعات ینده توصیه میآپژوهش حاضر به پژوهشگران 

شهرها و  نهای مشابه در کالهایی با موضوعپیگیری و پژوهش

تری طقیتر انجام شود، تا بتوان به مقایسه من ماری بزرگآجامعه 

ینده توصیه آدرباره اثربخشی این روش پرداخت. به پژوهشگران 

های آموزشی دیگری را در مورد خودکارآمدی و شود تاثیر روشمی

کار ببرند تا بتوان بین آنها مقایسه انجام داد. پیشنهاد  به امیدواری

گروه کنترل  به، آموزش قشود برای رعایت اصول اخالقی تحقیمی

  ود.ارایه شنیز 

  

  نتیجه گیری

های ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی و امیدواری آموزش مهارت

  همسران جانبازان تاثیر دارد.

  

از سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان  :و قدردانی تشکر

روانسر و همسران جانبازانی که در این پژوهش مشارکت داشتند، 

  شود.تشکر و قدردانی می

بنیاد �با�الزم�هایهماهنگی�پژوهش،�اجرای�از�قبل ی:اخالق�تاییدیه

�رضایت�و�شد�انجام�شهرستان روانسر�ایثارگران�امور�و�شهید


شد�جلب�های پژوهش نمونه�


است�نشده�گزارش�نویسندگان�سوی�از�موردی منافع:�تعارض�

اول)، پژوهشگر �چیان پردار (نویسنده نویسندگان:�سهم

دخت رضاخانی سیمین )؛%۶۰حث (/نگارنده بمقدمه�نگارنده/اصلی

�)%۴۰(ماری آگر تحلیل/سشنا(نویسنده دوم)، روش

نامه کارشناسی ارشد پژوهش مستخرج از پایان�این مالی:�منابع

دانشگاه، �سوی�از�مالی�گونه حمایتهیچ�و�نویسنده اول مقاله بوده


است�نگرفته�انجام�سازمانی�یا�نهاد  
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