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نان و آوري و بهزیستی روانشناختی آمخرب جنگ بر جانبازان و کاهش تاببا توجه به اثرات 

آموزش خودکنترلی  نیاز به مداخله جهت بهبود این متغیرها، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی

جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه  بود. آوري مجروحین جنگیبهزیستی روانشناختی و تاببر 

 نفر به 30اي به حجم که از میان آنها نمونه بود 1394ی ساکن شهر مشهد در سال مجروحین جنگ

گیري داوطلبانه با جایگزینی تصادفی و براساس نمره پرسشنامه بهزیستی روانشناختی شیوه نمونه

روش این مطالعه آزمایشی و طرح پیش آوري کانر و دیویدسون انتخاب شدند. ریف و پرسشنامه تاب

دو  عضاي نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی درا زمون با گروه کنترل بود.آزمون و پس آ

گروه آزمایش آموزش  نفر حضور داشتند. 15گروه قرار گرفتند، بدین ترتیب در هر گروه تعداد 

ي تجزیه و تحلیل و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. همچنین براخودکنترلی دریافت کردند 

 استفاده شد. spssتحلیل کوواریانس چندمتغیره و براي تسریع در نتایج حاصله از نرم افزار  ها ازداده

مجروحین جنگی گروه آزمایش که تحت آموزش خودکنترلی قرار نتایج پژوهش نشان داد که 

اي دریافت نکردند، به طور معناداري در بهزیستی گرفتند، نسبت به گروه کنترل که هیچ مداخله

تفاده از آوري افزایش یافتند. این یافته بدین معناست که مجروحین جنگی با اسروانشناختی و تاب

آوري خود را افزایش دهند و بهزیستی روانشناختی آنها نیز افزایش فنون خودکنترلی توانستند تاب

  یابد.
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  مقدمه 

یکی و اقتصادي  و جنگ تحمیلی هشت ساله که برجمهوري اسالمی ایران تحمیل شد ضایعات فیز

عوارض  عصبی روانی دراز مدتی نیز داشته است . این عوارض  بویژه براي جانبازان  بسیار دردناك  بوده و 

زندگی  آنها را بعد از جنگ  از نظر جسمی و مهمتر از آن از نظر روانی  به شدت تحت تاثیر  قرار داده 

ر بخشی  آموزش  خود کنترلی  برافزایش است . در این پژوهش محقق برآن است که به بررسی اث

  بهزیستی  روان شناختی و تاب آوري  مجروحین جنگی بپردازد. 

با توجه به این امرپژوهش حاضر برآن است که دایره  شمول  نتایج بخش را به طور اخص به گروه نمونه و 

پژوهش در اختیار همگان قرار به طور  اعم به سایر جانبازان  تعمیم دهد و اقداماتی  مشابه از طریق این 

 گیرد. 

  

 

  بیان مسئله 1- 1

و اقتصادي و  فیزیکی ضایعات شد، تحمیل ایران اسالمی جمهوري بر که سالههشت تحمیلی جنگ

است. این عوارض بویژه براي جانبازان بسیار دردناك بوده و  داشته نیز درازمدتی عوارض عصبی روانی

جسمی و مهمتر از آن از نظر روانی به شدت تحت تأثیر قرار داده است  ها را بعد از جنگ از نظرزندگی آن

 یک دردهد پذیر را تحت تأثیر قرار می) و بویژه بهزیستی روانشناختی این قشر آسیب1387(ایمانی، 

و  خوب شرایط حضور و وجود شناختیبهزیستی روان گفت، توانمی روان و ساده تعریف نسبتا

حوزه  در مطرح پردازاناز نظریه است. یکی و کامیابی شادمانی سالمت، ضورح با همراه بخشرضایت

به  که هاییبراساس بررسی که ) است2002نظریه ریف ( شناختی،روان بهزیستی چندبعدي سازيمفهوم

 شامل پذیرش خود، مؤلفه شش کرد. این ارائه شناختیبهزیستی روان از ايمؤلفه شش الگویی عمل آورد،

و  1دسی .شخصی است رشد هدفمند و زندگی محیط، تسلط بر خودمختاري، دیگران، با بتروابط مث

 4لوپز و 3اسنایدر .دانند) بهزیستی را تابعی از عوامل محیطی و سطح خودتعیینی افراد می2008( 2ریان

ن دهد که از مهمتریشادي و رضایت از زندگی، بهزیستی را تشکیل می از ) معتقدند که ترکیبی2006(

                                                
1 Deci 
2 Ryan 
3 Snyder  
4 Lopez 
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) در بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و 2003( 2و ویر 1باشد. ویتهاي سالمت روانی میمؤلفه

سالمت عمومی به این نتیجه رسیدند که با افزایش بهزیستی روانشناختی، سالمت عمومی نیز تحت تاثیر 

ناختی و شخصیت به این ) در مطالعه رابطه بهزیستی روانش2011( 3یابد. گارسیاقرار گرفته و افزایش می

نتیجه رسیدند که بین ابعاد بهزیستی روانشناختی و روان رنجوري رابطه منفی و معناداري وجود دارد. 

) دریافته اندکه بین ابعاد بهزیستی روانشناختی و 2003؛ به نقل از ویت و ویر، 2000و همکاران ( 4رونی

از طرفی پژوهش مداح کرانی، الهی و  ود دارد.اضطراب، افسردگی و خصومت رابطه منفی و معناداري وج

بینی کننده معناداري براي بهزیستی روانشناختی آوري پیش) نشان داد که تاب1392فتحی آشتیانی (

هاي محیطی بهزیستی خود را از دست باشد. در نتیجه در مجروحین جنگی که به دلیل تحمل استرسمی

هاي خصوصا در حوزه –اي جایگاه ویژه 5اخیرا تاب آوري .دآوري دارندهند، نیاز به افزایش تابمی

 به طوري که هر به خود اختصاص داده است. –بهداشت روانی روانشناسی خانواده و ،یروانشناسی تحول

توان گفت طور کلی میه ). ب1386 (جوکار، گرددهاي مرتبط با این سازه افزوده میشمار پژوهش بر روز

 ناگوار است بار ویاست که دربرگیرنده سازگاري مثبت دریافتی از شرایط مصیبتفرآیندي پو آوري،تاب

آوري به صورت توانایی مقاومت در برابر استرس و تابهمچنین  ).2000 ،8و بکر 7چتیسی ،6(لوتر

؛ به نقل از 2005، 9شود (ورنرزا تعریف میبازگشت به تعادل طبیعی پس از تجربه عوامل استرس

ها را در برابر شناختی بین زوجین جلوگیري کرده و آنآوري از مشکالت روان). تاب1390 ابوالقاسمی،

). 2005، 10دارد (بوکنر، مزاکاپا و بردسلیزا مصون نگه میشناختی رویدادهاي مشکلتأثیرات روان

و  آوري مرتبط با هیجانات مثبت است که نقش حفاظتی را در برابر افسردگی، پرخاشگريهمچنین تاب

 هیجانات با را آوريتاب ) نیز2007( 11). ریو2007کند (فرگوس و زیمرمن، تعارضات زناشویی ایفا می

 منفی بیان همبستگی داراي غمگینی و خشم همانند منفی و با هیجانات مثبت داراي همبستگی مثبت

سالمتی بهتر، عزت آوري باالیی دارند، وضعیت نمود. همچنین در پژوهشی نشان داده شد، افرادي که تاب

نفس باالتر، حمایت والدینی بیشتر داشته و کمتر در معرض رفتارهاي پرخطر مانند درگیري قرار 

کننده است که پاسخ فرد به آوري مکانیزمی حمایتتاب همچنین، ).2005گیرند (بوکنر و همکاران، می

                                                
1 Veit 
2 Ware  
3 Garcia 
4 Rony 
5 resiliency 
6 Luthar 
7 Cicchetti 
8 Becker 
9 Werner 
10 Buckner & Mezzacappa & Beardslee 
11 Reeve 
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ازگاري مناسب در مواجه با آوري موجب س). تاب2003 ،1(راتر کندموقعیت پرمخاطره را تعدیل می

 ).2003کانر و دیویدسون، ( چیزي بیش از اجتناب ساده از پیامدهاي منفی است شود ومشکالت می

آوري نوعی ترمیم خود با پیامدهاي مثبت این باورند که تاب ) بر2000( همکاران افزون بر این، لوتر و

بازگشت به تعادل اولیه یا  که تاب آوري، ) باور داشت1999(2عاطفی و شناختی است. کامپفر هیجانی،

رو سازگاري موفق در زندگی را فراهم رسیدن به تعادل سطح باالتر در شرایط تهدید کننده است و ازاین

نماید که سازگاري مثبت با زندگی، هم به این نکته نیز اشاره می )1999( کند. در عین حال کامپفرمی

 آوري را سبب شود؛آیند، سطح باالتري از تابهم به عنوان پیش رود و آوري به شمارتواند پیامد تابمی

جهت افزایش میزات  .داندآوري مینگاه فرآیندي به تاب وي این مسئله را ناشی از پیچیدگی تعریف و

هایی را براي مراقبت و کنترل آوري و متعاقبا افزایش بهزیستی روانشناختی، نیاز است که افراد روشتاب

 رخداد کاهشي تواند براي میرفتار یخودکنترلي هااند که شیوهنشان داده تحقیقاتفرا بگیرند. خود 

کنترل خود عبارت است از مدیریت بهزیستی، مورد استفاده قرار گیرد.  مخل و در نتیجه بهبود يرفتارها

داري، د یا خویشتن). اصطالح کنترل خو2005، 3مور، کاسکلی و هایزفرد بر رفتار و یادگیري خود (گیل

شود مدت به کار برده میبه طور معمول براي توانایی مهار رفتار تکانشی از طریق مهار امیال فوري کوتاه

داند و ) آسیب در خودکنترلی را هسته اصلی اختالل رفتاري می2005( 4). بارکلی1385(پورافکاري، 

گذارند، ی که سرانجام بر خودکنترلی تأثیر میهاي کارکردهاي اجرایدر الگوي بازداري رفتاري، بر آسیب

 کند. این افراد توانایی کنترل رفتارهاي تکانشی خود را ندارند و نتیجه انتظار کشیدن را بهتأکید می

قبیل افراد آن را  هایی است که اینکنند و صبر کردن و انتظار کشیدن یکی از مهارتدرستی درك نمی

هاي کنترل مهارت در نتیجه ضرورت دارد). 2009، 5، وایال، گارزولی و مافی(فوسانی، بارات اندنیاموخته

خود که متضمن خودنظارتی، خودارزیابی و خودتقویتی است، به آنان آموزش داده شود تا بتوانند بدون 

هاي گوناگون آوري خود را افزایش داده و از عهده مسئولیتنیاز به کمک دیگران، سازگاري و تاب

هاي کنترل خود، ). به عبارت دیگر، افراد با فراگیري روش1386، 6برآیند (متسون و اولندیکاجتماعی 

که منجر به اداره و حل  کنندهاي مسئله مدار استفاده میمدار، از روشهاي هیجانبجاي استفاده از روش

دهد (چانگ، شود و تحمل فرد را در برابر فشارهاي محیطی افزایش میبهتر موضوع و کاهش تنش می

اند که توانایی ). پژوهشگران مختلف ابراز داشته1393نیا و یونسی، ؛ به نقل از علیوردي2009

گیري مناسب و رشد ها، داوري صحیح، تصمیمخودکنترلی بر سالمت روانی، ادراك، معنابخشی به تجربه

                                                
1 Rutter 
2 Kumpfer 
3 Gilmore., Cuskelly & Hayes 
4 Barkley 
5 Fossati., Barratt., Villa., Grazioli & Maffei 
6 Matson & Olendick 
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برخوردارند،  کنترلی باالییگذارد و افرادي که از توانایی خوداجتماعی فرد تأثیري چشمگیر می - روانی

قدرت بیشتري براي سازگاري با مسایل جدید روزانه دارند. همچنین توانایی خودکنترلی باال با مسئولیت 

پذیري، انعطاف پذیري، دلپذیر و با توان بودن و هماهنگ کردن روابط مختلف اجتماعی همبستگی دارد 

لذا با توجه به اهمیت سالمت  ).1394ي خواه، ؛ موسوي مقدم، هوري، امیدي و ظهیر2011، 1(ولترز

آوري و در جسمی و روانی جانبازان و مجروحین جنگی و نیاز به ارائه راهکارهایی جهت افزایش تاب

نتیجه افزایش بهزیستی روانشناختی و با توجه به اثرات خودکنترلی بر متغیرهاي مختلف و نیز با توجه به 

دي در خصوص موضوع، محقق در این پژوهش بر آن شد تا به سؤال عدم وجود پژوهشی منسجم و کاربر

  زیر پاسخ دهد:

 آوري مجروحین جنگی مؤثر است؟بهزیستی روانشناختی و تابر بآموزش خودکنترلی آیا 

  

  اهمیت و ضرورت پژوهش 2- 1

در هاي اصولی و عمومی علیرغم تالشگذرد، سال از جنگ تحمیلی می 30با اینکه نزدیک به  امروزه

از جانبازان و شماري کماکان با تعداد بیمشکالت جسمانی، رفاهی و روانشناختی جانبازان کاهش 

. برندکه از مسائل مربوط به سازگاري و سالمت روانشناختی رنج می مواجه هستیممجروحین جنگی 

 که زنده هستند، و باالخره تا زمانی میانسالیتا جوانی از زمان را  هاییهاي جنگی، ناتواناییمجروحیت

کند. از سوي دیگر این ها را از بسیاري جهات محدود میهمراه جانبازان نموده و عمکرد روزمره آن

نهادهاي مسئول متعددي را به خانواده و  اقتصادياجتماعی و  - مسائل و مشکالت روانی ها،ناتوانایی

هادهاي اجتماعی نیز در بلند مدت ، لذا ممکن است که نگرش افراد خانواده و نکنندتحمیل می جامعه

پذیر، دچار نقائصی گردد که این پدیده بر سالمت روان جانبازي که جسم و نسبت به این قشر آسیب

روانش را در راه حفاظت از این مرز و بوم داده است، تاثیر منفی دارد. مجروحین جنگی نیاز دارند که با 

اجتماعی مشخصی را دریافت کنند، بنابراین امروزه  - یشان، مداخالت روانهاي خاصتوجه به محدودیت

رود (نجارزادگان و تالش در جهت افزایش بهزیستی افراد جانباز به عنوان یک هدف بازتوانی به شمار می

پذیر بودن مجروحین جنگی و جانبازان بدلیل افزایش فشارهاي روزمره زندگی و ). آسیب1391توالیی، 

هاي منسجم براي آوري و سازگاري افراد، نیاز به پژوهشکاهش قدرت تابافزایش استرسورها و نیز 

آوري در جهت تثبیت سطح سالمت روانی و افزایش بررسی فاکتورهاي الزم جهت در افزایش تاب

تواند بهزیستی روانشناختی را دو چندان کرده است و اینکه چه نوع اقدامات و در چه سطحی می

                                                
1 Wolters 
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در  تر کند، در کاهش مشکالت روحی و روانی تأثیرگذار خواهد بود.و مقاومآور مجروحین جنگی را تاب

نتیجه با توجه به شیوع جراحت جنگی و جانبازي در جامعه ایرانی و همچنین اثرات نامطلوب روانی، 

اجتماعی و جسمانی این رخداد بر زندگی خانواده و خود افراد جانباز، معرفی مداخالتی جهت بهبود 

شناختی این افراد از اهمیت باالیی برخوردار است. لذا با توجه به عدم وجود پژوهشی منسجم وضعیت روان

و کاربردي بویژه در خصوص آموزش خودکنترلی در جانبازان، انجام پژوهش در این حوزه تا اندازه زیادي 

و همچنین هاي مفید بعدي براي بهبود سالمت روانشناختی مجروحین جنگی تواند در برداشتن قدممی

تر گرفتن مسئله جانبازي در جامعه در از پیش پا برداشتن ابهامات راهگشا بوده و گامی بسوي جدي

 ایرانی باشد.

  

  اهداف پژوهش 3- 1

  هدف اصلی

  آوري مجروحین جنگیافزایش بهزیستی روانشناختی و تابر بآموزش خودکنترلی بررسی اثربخشی 

  اهداف ویژه

  افزایش بهزیستی روانشناختی مجروحین جنگیر بترلی آموزش خودکنبررسی اثربخشی 

 آوري مجروحین جنگیافزایش تابر بآموزش خودکنترلی بررسی اثربخشی 

  

  هاي پژوهش:فرضیه 4- 1

  فرضیه اصلی:

  آوري مجروحین جنگی مؤثر است.بهزیستی روانشناختی و تابر بآموزش خودکنترلی 

  هاي فرعی:فرضیه

  ی روانشناختی مجروحین جنگی مؤثر است.بهزیستر بآموزش خودکنترلی 

 آوري مجروحین جنگی مؤثر است.تاب ربآموزش خودکنترلی 
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  متغیرهاي پژوهش 5- 1

  آموزش خودکنترلیالف) متغیر مستقل: روش درمانی: 

 آوريب) متغیرهاي وابسته: بهزیستی روانشناختی و تاب

  

  تعاریف نظري و عملیاتی پژوهش 6- 1

  تتعاریف نظري اصطالحا

و  شادمانی سالمت، حضور با همراه بخشو رضایت خوب شرایط حضور و وجود بهزیستی روانشناختی:

  ).2002است (ریف،  کامیابی

آوري را به عنوان شایستگی افراد در مواجهه با رویدادهایی که به صورت ) تاب2002هامیل (آوري: تاب

آمیز ک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاري موفقیتآوري را یبار هستند، تعریف نمود. تابداري مصیبمعنی

آوري، سازگاري مثبت در واکنش به شرایط ناگوار اند. به بیان دیگر تاببا شرایط تهدیدکننده تعریف نموده

  ).1386است (به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد، 

  آموزش خودکنترلی:

- دگیري خود. اصطالح کنترل خود یا خویشتنکنترل خود عبارت است از مدیریت فرد بر رفتار و یا

مدت به کار برده داري، به طور معمول براي توانایی مهار رفتار تکانشی از طریق مهار امیال فوري کوتاه

  ).1385شود (پورافکاري، می

  تعاریف عملیاتی اصطالحات

ت که آزمودنی در اي اسدر تحقیق حاضر منظور از بهزیستی روانشناختی نمره بهزیستی روانشناختی:

  کند.پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف کسب می

آوري کانر و اي است که آزمودنی در پرسشنامه تابآوري نمرهدر تحقیق حاضر منظور از تاب آوري:تاب

  کند.دیدیدسون کسب می

 10 ياعبارت است از دوره آموزش خودکنترلیمنظور از تحقیق حاضر در  :آموزش خودکنترلی

خود تقویتی، خود  خودنگري،خود ارزیابی، هاي مهارتهاي مبتنی بر که با هدف اجراي تمرین ياسهجل

بازسازي شناختی، آموزش آرام ها از فنونی مانند . در این برنامهگرددهدایتی و خود الگو سازي برگزار می
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مربوط به خودکنترلی  هاي شناختی رفتاريو دیگر مهارت حل مسئله، (آرمیدگی)، مدیریت زمان سازي

ها، گیرند که چگونه عادتیاد میآموزش خودکنترلی، شرکت کنندگان در جلسات  شود.نیز استفاده می

ها را در ها آگاه شوند و آننشخوارهاي فکري و احساسات منفی خود را تغییر دهند، نسبت به آن

  تري ببینند. انداز وسیعچشم
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Abstract 

According to destructive effect of war on the war injured people and bad effect on their 

psychological temper, patience and life quality, the aim of this research is examining self-

control training factor on patience and improvement of life quality of these people from 

psychological view. The statistical society of these research was all of the mashhad war 

injured people in 1394. A sample contains 30 persons was chosen from this society to the 

mark of reef improvement. Psychological questionnaire and canner and Davidson patience 

questionnaires. The method of this research is experimental method.  

Members of sample  was divided in two groups. So, there was 15 persons in every group. 

Experimental group received self-control training and control group did not receive any 

training. Multivariable covariance analysis and spss software was used for analysis of data.  

The result of research showed that war injured people related to experimental group which, 

received self control training had improvement in their life quality from psychological 

view. These result mean that war injured people with self control training will increase 

their patience and improvement of their psychological life quality.  
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