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چکیده
پژوهش حاضر به منظور تعییی ثرربششیآ ومیوتا تیار ووری بیر ب کیود کیفیی تسیسخآ و سرسیش آ
روثسشناخ آ تسان سرپرس

خاسوثر ثسجام شس .روا پژوهش ثت سوع سیمه وتمایشآ با طرح پیش وتمون -پی

وتمون با خروه کن رل بود.جامعه وماری پژوهش رث کلیه تسان سرپرس خاسوثر تحی

پوشیش کمی یه ثمیسثد

ش رس ان کرماسشاه در سال  0311بودسس .ثت میان ثی تسیان  31سفیر بیه روا هسنمنیس در دسی رت ثس شیار و
سپ

به صورت تصادنآ در دوخروه  01سفره وتمایش و کن رل جایگزی شسسس .ج

پرسشنامههای کیفی تسسخآ ساتمان ب سثش

خردووری ثطلاعات،

ج اسآ( )QFQو سرسش آ روثسشناخ آ ثهوثت ( (AHIمیورد

ثس فاده قرثر خرن  .بعس ثت ثسجام پیش وتمون ،خروه وتمایش در  8جلسیه هف گیآ  11دقیقیه ثی ،ومیوتا
تارووری بر ثسات سظریه هنسرسون رث دریان
تحلیل کوثریاس

کرد .وسگاه پ

وتمون برثی هر دو خیروه ثجیرث شیس .س یای

سشان دثد که وموتا تارووری باعث ثنزثیش معنادثر میاسگی سمرثت مولفه هیای کیفیی

تسسخآ (به جز مولفه های سلام

جسماسآ و سلام

محیط) و سرسش آ روثسشناخ آ در تسان سرپرس

شسه

ثس (.)p<1/110
واژهگان کلیدی :تارووری ،کیفی تسسخآ ،سرسش آ روثسشناخ آ ،تسان سرپرس خاسوثر.
 -0کارشناسآ ثرشس مشاوره مسرسه خروه مشاوره دثسشگاه رثتی ،کرماسشاه ،ثیرثن.
 -2کارشناسآ ثرشس مسدکاری ثج ماعآ دثسشگاه علوم ب زیس آ و توثسکششآ ،ت رثن ،ثیرثن
 -3دثسشجوی دک ری تشصصآ مشاوره دثسشگاه ثصف ان ،ثصف ان ،ثیرثن
 -4دثسشجوی کارشناسآ ثرشس مشاوره خاسوثده خروه مشاوره دثسشگاه رثتی ،کرماسشاه ثیرثن (سویسنسه مسئول)
Ayyobsaqqezi71@gmail.com
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مقدمه
ثس قال ساخ اسآ سر پرس آ ثت شوهر به تن ،باعث به وجود ومسن رش هثی ثت ساثمنآها و
وظایف مضاعف شامل ثت دس

دثدن درومس ،تربی

نرتسسثن و ثیفای سقش دوخاسه (پسر و

مادری) برثی تسان مآشود و ثی مشکلات باعث تاریر منفآ روی سلام  ،رضای

و کیفی

تسسخآ تسان شسه و مشکلات روثسشناخ آ م عسدی ثیجاد مآکنس (هربس  .)2102 ،یکآ ثت
ساتههای ثصلآ که به صورت مس قیم تح
تسسخآ ثس  .کیفی

تاریر مشکلات ثی تسان قرثر مآخیرد ،کیفی

تسسخآ ،مف ومآ چنسبعسی ثس

که شامل خود ثرتیابآ نرد ثت

شرثیط تسسخآ کنوسآثا و مقایسه ون با ثس ظارثت ششصآ نرد در بان

و همکارثن .)2114 ،0به سوعآ بیاسگر وضعی

نرهنگآ و سیس م ثرتشآ مآ باشس (ثسمی
ثنرثد ساک در یک کشور و منطقه ثس
ج اسآ ،کیفی

نرهنگآ ،تجارر

(ربیعآ نر و همکارثن .)2101 ،ساتمان ب سثش

تسسخآ رث به عنوثن رناه جسمآ ،روثسآ و ثج ماعآ تعریف کرده ثس

توسط ثنرثد درک مآ شود ،س ای مطالعات مش لف سشان مآدهس که کیفی
تح

تاریر جنکههای مش لف تسسخآ مردم قرثر مآخیرد و هم ون رث تح

که

تسسخآ هم
تاریر قرثر مآ

دهس ( حیسری و همکارثن.)2104 ،
یکآ ثت عوثمل مرتکط با کیفی

تسسخآ ،سرسش آ روثسشناخ آ ثس  .سرسش آ به عنوثن

منکع مقاوم

در مقابله با رویسثد های تنشتث عمل مآکنس (مورینو 2و همکارثن.)2101 ،

ثنرثد سرسش

قسرت کن رل بیش ری بر رویسثدها دثش ه و ب ر مشکلات رث حل مآکننس

(شیرد و خولکای .)2111 ،سرسش آ شامل سه مولفه تع س ،کن رل و مکارته جویآ ثس .
ششص م ع س به ثرتا و معنای ثی که چه کسآ هس

و چه نعالی آ ثسجام مآدهس ،پآ

برده ثس  .ثنرثد دثرثی ثحسات کن رل ،بر ثی باورسس که مآتوثسنس با تلاا بروسچه در
پیرثموسشان رخ مآ دهس تاریر بگذثرسس ،مکارته جویآ سیز باور ثی جس ار ثس
رکات و ثمنی  ،جنکه طکیعآ تسسخآ ثسسان ثس

که تغییر و سه

(مس غنآ و سروقس.)2100 ،
1.et al Smith
2. Merino-Tejedor
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یکآ ثت وموتاهایآ که به سظر مآرسس ثت م م تری مولفه های تاریر خذثر بر کیفی
تسسخآ و سرسش آ روثسشناخ آ باشس ،وموتا تارووری مآباشس .پژوهشگرثن بر ثی
عقیسهثسس که سقص در تارووری مآتوثسس پیشبینآ کننسه ثخ لالهای روثسشناخ آ باشس و
ثی موضوع یکآ ثت تمینههای ثساسآ مورد بررسآ م شصصان روثندرماسآ برثی تعیی
سطح سلام

(ریگر 0و همکارثن،

ثنرثد در حیطههای مش لف روثسشناخ آ و جسماسآ ثس

 .)2101تارووری در حقیق

توثسایآ عکور ثت دشوثریها و غلکه بر شرثیط تسسخآ ثس

(ساخون و کارولآ )2104 ،که مآتوثن ون رث نرثینس توثسایآ یا پیامس ساتخاری مونقی ومیز
با شرثیط ت سیس کننسه تعریف سمود (مایر ،دبرث ،دثویر و وثسر .)2101 ،تارووری یکآ ثت
موضوعات مطالعه شسه در روثسشناسآ مثک

سگر به توثسایآ ثسسان برثی ساتخاری در برثبر

بیماری ها ،درد و رس ساشآ ثت خرن اریها و عوثمل تنشتثی با ثهمی

در جریان تسسخآ

ثشاره دثرد(حسینآ قمآ و سلیمآ بجس اسآ .)0310،در وثقع تارووری به نرثینس پویای
ثسطکاق مثک

با تجربههای تلخ و ساخوثر ثطلاق مآشود(هاشمآ و جوکار.)0311 ،

مرور مطالعات ثسجام خرن ه سشان مآدهس وموتا مک نآ بر تارووری به عنوثن مسثخله
ثرر خذثر در کاهش ثنسردخآ (جیل و همکارثن ،)2101 ،ثنزثیش سطح کیفی
(کاوه و همکارثن ،)0311 ،ثنزثیش سلام

تسسخآ

روثن (ثحمسی ،شریفآ درومسی،)0313 ،

کاهش ثس رت و ثنزثیش ب زیس آ روثسشناخ آ (جمشیسی عینآ ،سادثت رضوی)0311 ،
مورر بوده ثس .
با توجه به مرور پیشینه ها تا به حال در ثیرثن پژوهشآ ج
ووری بر کیفی

بررسآ تأریر وموتا تار-

تسسخآ و سرسش آ روثسشناخ آ تسان سرپرس

همچنی با توجه به ثنزثیش ومار تسان سرپرس

صورت سپذیرن ه ثس .

خاسوثر و سیز مشکلات همرثه ون بشصوص

برثی خود ثی تسان  ،ثی مطالعه قصس دثرد تأریر وموتا برسامه تار ووری رث بر کیفی
تسسخآ و سرسش آ روثسشناخ آ تسان سرپرس

خاسوثر مورد بررسآ قرثر دهس.
1. Rieger
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فرضیه ها
 -0وموتا خروهآ مک نآ بر تارووری بر کیفی

تسسخآ تسان سرپرس خاسوثر مورر ثس .

 -2وموتا خروهآ مک نآ بر تار ووری بر سرسش آ روثسشناخ آ تسان سرپرس

خاسوثر

مورر ثس .
روش
طرح پژوهش حاضر ،سیمه وتمایشآ ثت سوع پیش وتمون -پ
بود.جامعه وماری در پژوهش حاضر رث کلیه تسان سرپرس

وتمون با خروه کن رل

خاسوثر تح

پوشش کمی ه

ثمسثد ش رس ان کرماسشاه تشکیل دثدسس .تعسثد سآ سفر ثت وسان با ثس فاده ثت روا سموسه
خیری در دس رت ثس شار شسسس ،و به صورت تصادنآ در دو خروه  01سفره وتمایشآ و
کن رل قرثر خرن نس.معیارهای ورود به پژوهش شامل سسثش

ثخ لالات حاد روثسشناخ آ،

حسثقل یک سال ثت مست طلاق یک سال نرد خذش ه باشس ،دثش رضای
پژوهش ،عسم دریان

برثی شرک

در

خسمات مشاوره و روثسشناخ آ در خارج ثت جلسههای وموتشآ رث

دثرث بودسس ،ثس شار خردیسسس و به صورت تصادنآ در دو خروه وتمایش و کن رل
قرثرخرن نس .خروه وتمایش تح

مسثخله وموتا تارووری قرثر خرن نس.

ابزار
الف :مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(:)QFQ1
ثی مقیات حاوی  21سؤثل ثس
تیاد)کیفی

که در یک طیف لیکرتآ ( 0خیلآ کم)تا ( 1خیلآ

تسسخآ رث ثت جنکه های مش لف بررسآ مآ کنس .دثمنه سمرثت برثی سمره کل

در ثی پرسش سامه بی  24تا012دو سؤثل ون در خصوص ثحسات کلآ نرد ثت کیفی
تسسخآ خود و بقیه سؤثلات ثحسات و رن ار نرد رث در دو هف ه ثخیر در تمینه های سلام
Quality of Life Questionnaire

1.

اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار 5 /

جسمآ (نعالی ای نیزیکآ ،وثبس گآ به موثد و دثروهای کمکآ ،تحرک ،درد و ثحسات
سارثح آ ،خوثر و ثس رثح
ظاهری بسن ،ثحساسات مثک

و توثسایآ ثسجام کارها) ،سلام

روثسآ (ثحسات سسک

به وضع

و منفآ ،یادخیری ،تفکر ،حانظه و تمرکز ،ثع ماد به سف

روحیه و رن ارهای ششصی آ) ،روثبط ثج ماعآ(روثبط ششصآ ،حمای
محیط (منابع مالآ ،وتثدی و ثمنی

نیزیکآ ،دس رسآ به مرثقک

و

ثج ماعآ) ،سلام

های ب سثش آ و ثج ماعآ،

محیط خاسه ،نرص ای ثج ماعآ ،محیط نیزیکآ ماسنس ولودخآ ،سروصسث و ترثنیک و حمل
و سقل ) مآ سنجس.ثی پرسشنامه در ثیرثن توسط سجات ثس اسسثردساتی شسه و ضریب
همساسآ دروسآ ون برثی خرده مقیات سلام
ثج ماعآ  1/11و در مورد سلام

جسماسآ  ،1/82سلام

روثسآ  1/11سلام

محیط و  1/81و برثی سمره کل  1/18خزثرا شسه

ثس (سجات ،و همکارثن .)0381 ،پایایآ ثی پرسش سامه در ثی پژوهش با روا ولفای
کروسکاخ برثی سمره کل  1/81بود.
ب) پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز( :)AHI1ثی مقیات شامل  21سوثل ثس
که در یک طیف لیکرت چ ار خزینه  -ثی هرخز( )1تا بیش ر ثوقات()4تنظیم شسه ثس .
ثی پرسشنامه دثری سه مؤلفه ی ع س ،کن رل و مکارته طلکآ ثس

و سوثلات  03 ،01 ،1 ،1و

 01به صورت معکوت سمره خذثری مآ شوسس .دثمنه سمره قابل ثک سار در ثی پرسشنامه
بی  1تا  018مآ باشس که ثحرثت سمره ی بیش ر سشان دهنسه ی سرسش آ روثن شناخ آ تیاد
در ثنرثد ثس  .پایایآ ثی پرسش سامه با ثس فاده ثت ولفای کروسکاخ برثبر با  1/11خزثرا
شسه ثس  ،ثی میزثن در تیر مقیات های تع س ،کن رل و مکارته طلکآ به ترتیب 1/83 ،1/18
و  1/11مآ باشس (کیامررآ و ثبوثلقاسمآ .)0381 ،پایایآ ثی پرسش سامه در ثی پژوهش با
روا ولفای کروسکاخ برثی سمره کل  1/11بود.

-Ahvaz hardiness inventory

1
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ساختار جلسات مداخله
جلسات وموتا خروهآ تار ووری برثسات سظریه هنسرسون ،برخرن ه ثت پژوهش
جلسه  11دقیقهثی (هر هف ه یک

جمشیسی عینآ و سادثت رضوی ( ،)0311طآ هش
جلسه) ثرثیه خردیس.

جدول  .1شرح جلسات آموزش تابآوری
جلسه

موضوع و ثهسثف

جلسه ثول

ثرتکاط با مشاطکان و وشنا کردن وس ا با مف وم تارووری و قوثسی شرک
وخاهآ دثدن سسک

در کارخاه ،همچنی

به ثنکار و باورهای خود

جلسه دوم

م ارت تنظیم هیجاسآ ،در مورد وجود م ارت تنظیم هیجاسآ در کودکآ و تأریر ون در بزرخسالآ

جلسه سوم

م ارت حل مسئله ،وشنایآ با سککهای هیجان مسثر و مسئله مسثر
کننسخان

جلسه چ ارم

وموتا م ارت شوخآ به کلیه شرک

جلسه پنجم

م ارت خودکارومسی و مفاهیم  self silpleو  selfcopmlexو تکنیک "قصس ثسجام کار"
لغزش ا

جلسه ششم

م ارت درک م قابل و ثصل مسیری

جلسه هف م

م ارت رن ار جرثت منسثسه و م ارت ثسعطاف پذیری روثسشناخ آ

جلسه هش م

خرده م ارت وتمودن و محک تدن و پیش بینآ عاطفآ و هیجاسآ

یافته ها
میاسگی

و ثسحرثف معیار س

وتمودسآ ها در ثی

پژوهشآ برثی خروه وتمایش

 14/38±8/13و برثی خروه کن رل 11/88±1/23بود.
برثی تحلیل دثدهها ثت روا تحلیل کووثریاس
مفروضههای تحلیل کووثریاس

چنس م غیری ثس فاده شس .یکآ ثت

چنسم غیری ،بررسآ همگوسآ وثریاس

دو خروه در مرحله

پ وتمون ،ثت وتمون همگوسآ وثریاس های لوی ثس فاده شس .وتمون لوی محاسکه شسه
در مورد هیچ یک ثت م غیرهای مورد بررسآ در ثت لحاظ وماری معنآدثر سکود .کیفی
تسسخآ  P=1/111 <1/11و28( =3/11و  F)0و سرسش آ  P=1/041 <1/11و =2/30
(28وF)0؛ بنابرثی مفروضه همگنآ وثریاس ها سیز تأییس شس.
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مفروضه م م دیگر تحلیل کووثریاس
تعامل ثی

چنس م غیری ،همگوسآ ضرثیب رخرسیون ثس .

پیشوتمونها با م غیر مس قل معنادثر سکوده و حاکآ ثت همگوسآ ضرثیب

رخرسیون مآباشس کیفی

تسسخآ  P=1/113 <1/11و28( =3/41و  F)0و سرسش آ

 P=1/131 <1/11و 28( =1/118وF)0؛ .برثی تعیی توتیع جامعه (هنجار بودن دثدهها) ثت
وتمون کولموخروف ثسمیرسف ثس فاده شس ،در وتمون ثسجام شسه سطح معنادثری پیش
وتمونهای کیفی
وتمون های کیفی
دس

تسسخآ ( )P<1/11 Z=0/32و سرسش آ ( )P<1/11 Z=1/131و پ
تسسخآ  )P<1/11 Z=1/134و سرسش آ ( )P<1/11 Z=1/811به

ومس که سشان دهنسه هنجار بودن توتیع جامعه ثس  .با توجه به برقرثری مفروضههای

تحلیل کووثریاس

چنس م غیری ،ثس فاده ثت ثی وتمون مجات خوثهس بود.

جسول  2میاسگی و ثسحرثف معیار م غیرهای کیفی

تسسخآ ،مؤلفه ها ی ون و سرسش آ

رث در خروه وتمایش و کن رل در پیشوتمون ،پ وتمون سشان مآدهس .هماسطور که مش ود
ثس

سمرثت خروه وتمایش در پ وتمون سسک

تسسخآ ،مؤلفه های ون (سلام

به پیشوتمون در م غیر های کیفی

روثسآ و روثبط ثج ماعآ) و سرسش آ ثنزثیش دثش ه ثس .
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ثما در مؤلفه های سلام
سسک

جسماسآ و محیط برعک

سمرثت خروه وتمایش در پ وتمون

به پیشوتمون ثنزثیشآ سسثش  .برثی بررسآ معنآدثری ثی تفاوت ها خلاصه س ای

تحلیل کووثریاس
س ای

چنس م غیره در جسول  3ثرثئه شسه ثس .

تحلیل کوثریاس

چنس م غیره و وتمون معنآ دثری لامکسثی ویلکز (, 01

=) P<1/110fحاکآ ثت ون بود که با توجه به مجذور ثتا میزثن تاریر وموتا خروهآ مک نآ
بر تار ووری  1/81بوده ثس

و ثی بسثن معنا ثس

وتمون م غیرهای وثبس ه مربوط به عضوی
کفای

که  81درصس وثریاس

سمرثت پ -

خروهآ بوده ثس  .توثن وماری  0دلال

بر

حجم سموسه مآباشس .همچنی با کن رل حجم پیشوتمون سطوح معنآدثری وتمون

لامکسثی ویلکز بیاسگر ون ثس

دس

تسسخآ

کم در یکآ ثت م غیرهای وثبس ه(کیفی

،مؤلفه ها ی ون و سرسش آ) بی خروه ای وتمایش و کن رل تفاوت معنادثری وجود دثرد،
برثی تششیص ثینکه در کسثم خردهمقیاتها تفاوت معنادثر ثس  ،ثت وتمون تحلیل
کوثریاس

در م ماسکووث ثس فاده شس که در جسول  3ومسه ثس .

جدول. 3نتایج تحلیل کوواریانس بر روی میانگین نمرههای پسآزمون
کیفیت زندگی ،مولفه ها ی آن و سرسختی
میاسگی

درجه

مجذورثت

وتثدی

کیفی

تسسخآ

122/33

0

30/81

سلام

جسماسآ

1/31

0

0/13

1/301

سلام

روثسآ

11/11

0

03/13

1/110

1/38

014/01

0

31/11

1/110

1/10

0/14

0

1/313

1/118

1/10

0148/84

0

12/10

1/110

1/11

م غیر وثبس ه

روثبط ثج ماعآ
سلام

محیط

سرسش آ

سسک F

سطح

ثسسثته

معنادثری

ثرر

1/110

1/11
1/141
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هماسگوسه که در جسول نوق مشاهسه مآخردد وموتا خروهآ مک نآ بر تار ووری در
ب کود کیفی

تسسخآ (سمره کل) ،و مولفه های(سلام

سرسش آ در پ وتمون مورر بوده ثس
بیاسگر ون ثس

روثسآ و روثبط ثج ماعآ) و

( .)p>1/10همچنی دثمنه ثسسثته ثرر معنآ دثر

که ثت  ./22تا  ./14درصس تغییرثت م غیر های وثبس ه ساشآ ثت ثرر م غیر

مس قل یعنآ وموتا خروهآ مک نآ بر تار ووری ثس  .ثما مؤلفه های سلام
محیط کیفی

جسماسآ و

تسسخآ در پ وتمون مورر سکوده ثس (.)P<1/11به عکارتآ دیگر وموتا

خروهآ مک نآ بر تار ووری بر ب کود مؤلفه های سلام

جسماسآ و محیط کیفی

تسسخآ

مؤرر سیس .
نتیجه گیری
هسف پژوهش حاضر ثرربششآ وموتا خروهآ مک نآ بر تار ووری بر کیفی
و سرسش آ روثسشناخ آ تسان سرپرس
ووری بر کیفی

خاسوثر بود.یان ه ی ثول پژوهش سشان دثد تار

تسسخآ(سمره کل) و مؤلفه های سلام

مؤلفه های سلام

تسسخآ

جسماسآ و ثج ماعآ ثرربشش و بر

جسماسآ و محیطآ ثرربشش سیس  .ثی یان ه ها با پژوهش های حسینآ

قمآ و همکارثن( )0381پور رحیمآ مرسآ و همکارثن ( ،)0314مومنآ و همکارثن(،)0314
برقآ ثیرثسآ و همکارثن( ،)0311ثیسلشاسآ و حیسری( ،)0311برسات ( ، )2111برثسوثسر و
همکارثن( )2111و همکارثن ( )2104همشوثن ثس .
در تکیی ثی یان ه ها مآ توثن خف

وموتا تار ووری به عنوثن یک عنصر ساتسسه

تمینه رث برثی ثع قاد به توثسایآ و یک نلسفه خوا بیناسه به تسسخآ رث ثرثئه مآ کنس (میلر 0و
همکارثن .)2104،به عکارتآ دیگر ،موجب باتیابآ باورهای نرد و ثنزثیش جرأت ثسجام کار
مآ شود(وثت

2

و خارتث.)2118 ،3همچنی ثنرثدی که م ارت هایآ تار ووری رث مآ
1.

Meale
Watts
3. Garza
2.
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وموتسس با کاهش دثدن ثس رت ها و تمرکز بر توثسایآ ها و ثس عسثدهای ثنرثد ،تسسخآ شاد و
سالم تری ثیجاد شود و ثت وسجایآ که ثی برسامه سکک های شناخ آ ساساتخارثسه و سوخیری
های نرثینس ثطلاعاتآ رث که مرتکط با ثنسردخآ و ثضطرثر ثس
بنابرثی سکب ب کود کیفی

رث هسف قرثر مآ دهس،

تسسخآ ثنرثد مآ شود(پوررحیمآ مرسآ و همکارثن .)0314 ،ثی

پیامس های حاصل ثت تار ووری با ثس فاده ثت مکاسیزم های چون عملکرد مثک

و مورر در

شرثیط ساخوثر ،ب کودی بعس ثت یک ضربه م م(ثسچون .)2111 ،0تمینه رث برثی ثنزثیش
توثسمنسی های نردی و ثج ماعآ ،م ارت در حل مسئله ،خودخردثسآ ،ثحسات هسنمنسی و
تقوی

باور به وینسه ثی روش نرثهم مآ کنس .بنابرثی ثبعاد سلام

ثج ماعآ کیفی

روثسآ و روثبط

تسسخآ ثت طریق وموتا های مک نآ بر تار ووری ب کود مآ یابنس.

در تکیی عسم معنآ دثری ثرربششآ تار ووری بر ثبعاد سلام
تسسخآ بایس خف

جسماسآ و محیط کیفی

هر چنس تار ووری به عنوثن یک ساته ی روثسشناخ آ پر ثهمی

کارکردهای مفیسی در تمینه ثنزثیش سلام

روثن دثرد .سلام

ثمکاسات ویژه ثی دثرد که قکل ثت هر چیزی به وضعی

جسماسآ و محیطآ سیات به

ثق صادی و رناهآ ثنرثد مرتکط ثس

و در موثرد تیادی شرثیط محیطآ ،عاسل ثصلآ و مسلط بر شرثیط نردی مآ باشس که در ثی
موثرد س ای

تلاا نرد برثی ثتتقای سطح سلام

جسماسآ و محیطآ بسون دریان

خسمات ب سثش آ و رناهآ بآ نایسه خوثهس بود .مح وثی پروتکل تار ووری بر وموتا
های مربوط به سلام

و عملکرد جسماسآ و محیطآ تأکیس سسثرد .و ب کود سلام

جسماسآ

و محیطآ به دلیل پیچیسه بودن و سیاتمنس بودن به تمان طولاسآ با سایر پیامسهای که ثت
وموتا های تار ووری ساشآ مآ شود ثت لحاظ مح وثیآ و مف ومآ م فاوت یا حسثقل
ثرتکاط کم ری دثرد .ثی س ای

با پژوهش های برثدشو 2و همکارثن )2111(3و حسینآ قمآ

1.

Schoon
Bradshaw
3. Kulkarni
2.
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و همکارثن ( )0311همشوثن و با پژوهش رثی  ،0توترث 2و خینگ )2118( 3ساهمشوثن
ثس .
یان ه دیگر ثی پژوهش سشان دثد که تار ووری بر سرسش آ روثسشناخ آ ثرربشش ثس .
ثی یان ه سیز با پژوهش کریمآ( )0381همشوثن ثس  .در تکیی س ای حاصل ثت پژوهش مآ
توثن خف

که تار ووری باعث حفظ سلام آ ثنرثد در شرثیط ثس رت تث و موقعی

های

ساخوثر شسه و ساتخاری روثن شناخ آ بیش ری رث به همرثه دثرد به طوری که در برخورد
ثنرثد در برخورد با مشکلات و نشارهای تسسخآ ،با تسلط بر ثنکار ،هیجاسات و رن ار خود،
ومادخآ لاتم برثی مقابله با چالش های تسسخآ رث به دس

مآ وورسس؛ به عکارتآ تار

ووری ،باعث مقاوم شسن ششصی  ،ثنزثیش بینش و م ارت در ثدثره تسسخآ و برقرثری
ثرتکاط مؤرر با محیط ثطرثف و دیگرثن مآ خردد(صادقآ و همکارثن.)0311 ،بسی آ ثس
در چنی شرثیطآ باعث پرورا ویژخآ های چون تعسیل سگرا به چالش های تسسخآ مآ
شود به صورتآ که ثنرثد تا رویسثدهای ساخوشاینس رث به جای ثی که ت سیسی برثی ثمنی
،منکعآ برثی بروت بحرثن های دیگر و درس ای
هایآ برثی کسب تجارر ج

سرخوردخآ خود در سظر بگیرسس ،به نرص

یادخیری م ارت های لاتم برثی رویارویآ با چالش ها

تکسیل مآ کنس .در وثقع چنی ویژخآ باعث شکل خیری سرسش آ روثسشناخ آ مآ شود ثت
سویآ دیگر تار ووری با تشویق کردن به تحمل مشکلات تمینه شکل خیری ویژخآ های
رث نرثهم مآ کنس که ساخ ار ثصلآ مف وم سرسش آ رث شکل مآ دهنس .ثی ویژخآ ها شامل
هسنمنس بودن در ثرتکاط با دیگرثن و کشف معنا در تعاملات ثسساسآ(تع س) ،پیش بینآ
پیامسهای رویسثدهای تسسخآ(کن رل) و تکسیل چالش به نرص

(مکارتجویآ)مآ باشس

(م سیان و غفاری .)2101 ،بنابرثی تار ووری ثت طریق کاهش ثررثت روثسآ ساشآ ثت
رویسثدهای ساخوثر(پینکارت)2111 ،4ثنزثیش توثسایآ ساتخاری با درد (ثسمی  ،0تولآ،2
1.Wright
2.

Zautra
Going
4 - Pinquart
3.
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موس اخیو ،3روبینسون 4کاسپر 1و پائول )2111 ،1تمینه ی ثنزثیش سش

رویآ رث موجب مآ

شود.
ثتجمله محسودی های پژوهش ثی بود که پژوهش حاضر بر روی تسان سرپرس
ش رس ان کرماسشاه ثسجام شسه ثس

و ب ر ثس

به منظور تعمیم س ای ثی پژوهش در

ش رهای دیگر کشور سیز ثسجام شود .همچنی ثت محسودی های دیگر ثی

پژوهش ،عسم

مقایسه ثی رویکرد با سایر رویکرد های درماسآ مآ باشس .در ثی رثس ا پیشن اد مآشود که
تأریر ثی رویکرد با سایر رویکردهای درماسآ مقایسه شود.

1.

Smith
Tooley
3. Montague
4. Robinson
5. Cosper
6. Mullins
2.
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منابع
 )0ثحمسی ،رضا ،شریفآ درومسی ،پرویز (« .)0313بررسآ ثرربششآ وموتا تار ووری بر
سلام

روثن ثنرثد مک لا به وثبس گآ به موثد ثنیوسآ کاسون توکسای ت رثن» ،فصلنامه مطالعات

روانشناسی بالینی.81-18 .)01( 4 ،
 )2ثیسلشاسآ ،شیری  ،حیسری ،حس  .)0311(.سنجش ثرربششآ وموتا تار ووری بر سلام
روثن و کیفی

تسسخآ همسرثن جاسکاتثن .فصلنامه روانشناسی .11 -81،)21(1،

 )3ثیرثسآ برقآ ،تیکا ،بگیان کوله مرت ،محمس جوثد  ،هزثری ،سادیا (« .)0311ثرربششآ وموتا تار
ووری بر ب کود کیفی

تسسخآ پرس ارثن» ،فصلنامه مدیریت پرستاری.00-01 ،)3(1 ،

 )4پوررحیمآ مرسآ ،مریم ،ثحسی ،حس  ،عسگری ،پرویز ،بش یارپور ،سعیس (« .)0314ثرربششآ
برسامه تارووری پنسیلوثسیا بر رثهکردهای مقابلهثی،کیفی

تسسخآ و خوابینآ دثسشجویان»،

دستاوردهای روانشناسی بالینی.41-21 ،)0(0 ،
 )1جمشیسی عینآ ،وتثده ،سادثت رضوی ،ویسث (« .)0311ثرربششآ وموتا تار ووری بر ثس رت
و ب زیس آ روثسشناخ آ پرس ارثن یک مرکز سظامآ در ش ر کرمان» ،فصلنامه علمی پژوهشی
ابن سینا.44-38 ،)4( 01 ،
 )1حسینآ قمآ ،طاهره و سلیمآ بجس اسآ ،حسی (« .)0310ثرربششآ وموتا تار ووری بر
ثس رت مادرثن دثرثی نرتسسثن مک لا به سرطان در بیمارس ان ثمام خمینآ ت رثن» ،مجله
روانشناسی سلامت ،دوره ،0شماره .4
 )1حسینآ قمآ ،طاهره ،ثبرثهیمآ قوثم ،صغری ،علومآ ،تهره (« .)0311ثرربششآ وموتا تار
ووری در سطح کیفی

تسسخآ مادرثن دثرثی نرتسسثن  03-01ساله مک لا به سرطان در بیمارس ان

ثمام خمینآ (ره) ت رثن» ،فصلنامه مطالعات روانشناختی بالینی.81-011،)0(0 ،
 )8صادقآ ،مسعود ،رحیمآ پور ،طاهره ،علآ محمسی ،حسی « .)0311( .تأریر تارووری و
سرسش آ روثنشناخ آ بر سلام

روثن مادرثن کودکان مک لا به ثخ لال بیش نعالآ-کمکود

توجه» ،دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.31-31 ،)0(08 ،
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 )1کاوه ،منیژه ،علیزثده ،حمیسه ،دلاور ،علآ و برجعلآ ،ثحمس (« .)0311تسوی برسامه ثنزثیش تار
ووری در برثبر ثس رت و تاریر ون بر مولفه های کیفی

تسسخآ وثلسی دثرثی کودک کم توثن

ذهنآ خفیف» ،مجله کودکان استثنایی.041-001 .)2( 00 ،
 )01کریمآ ،پروثسه ( .)0381ثرربششآ وموتا تار ووری بر سرسش آ روثسشناخ آ و تارووری
ثنرثد بعس ثت ترک ثع یاد ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دثسشکسه علوم تربی آ و روثسشناسآ
،دثسشگاه علامه طکاطکایآ.
 )00کیامررآ ،وذر و ثبوثلقاسمآ ،عکات .)0381( .روان شناسی سرسختی ،ثردبیل :ثس شارثت
دثسشگاه وتثد ثسلامآ ثردبیل ،چاپ ثول.
 )02مومنآ ،خسثمرثد ،ثبرثهیمآ ،پرس و ،حسینیان ،سیمی (« .)0314ثرتقای سلام

روثن و کیفی

تسسخآ ثت طریق برسامه وموتا تارووری برثی مادرثن کودکان دثرثی ثخ لال یادخیری»،
فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.41-14،)21(8 ،
 )03سجات ،سحرسات ،من ظری ،علآ ،هلاکویآ سایینآ ،کورا ،محمس کاظم ،مجستثده ،سیسرضا
(« .)0381ثس اسسثرد ساتی پرسشنامه کیفی

تسسخآ ساتمان ج اسآ ب سثش (WHOQOL-

 ،»BREF):ترجمه و روثن سنجآ خوسه ثیرثسآ ،مجله دانشکده بهداشت و انستیتو
تحقیقات بهداشتی0-02: )4( 4 ،
 )04هاشمآ ،لادن و جوکار ،ب رثم (« .)0311بررسآ رثبطه بی تعالآ معنوی و تار ووری در
دثسشجویان دثسشگاه» ،مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ،دوره ،8شماره.03
15) Bernat, F. P (2009). Youth resilience: Can schools enhance youth factors
for hope, optimism, and success?. Women & Criminal Justice, 19(3), 251266.
16) Bradshaw, B. G., Richardson, G. E., Kumpfer, K., Carlson, J.,
Stanchfield, J., Overall, J., ... & Kulkarni, K (2007). Determining the
efficacy of a resiliency training approach in adults with type 2 diabetes.
The Diabetes Educator, 33(4), 650-659.
17) Brunwasser, S. M., Gillham, J. E., & Kim, E. S (2009). A meta-analytic
review of the Penn Resiliency Program’s effect on depressive symptoms.
Journal of consulting and clinical psychology, 77(6), 1042.
18) Chen M, Huang Y, Sun C, Lee C, Hsiao S, Chou Y, Han T, Yang T
(2014). "Factors influencing the quality of life of nurse anesthetists and
the correlations among work stress, job satisfaction, and quality of life: A

15 / اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)

case study of three medical centers in Southern Taiwan." World Journal
of Medicine and Medical Science Vol. 22.
Jill, R., Johnson, Henry, C., Emmons, Rachael L., Rivard, Kristen H.,
Griffin, Jeffery A.(2015). Resilience Training: A Pilot Study of a
Mindfulness-Based Program withDepressed Healthcare Professionals.
The Journal of Science and Healing, 11(6), 433-444
Knowledge & Research in Applied Psychology2011; 13(4): 24-132. [Text
in Persian].
Mahdian, Z., & Ghaffari, M. (2016). The mediating role of psychological
resilience, and social support on the relationship between spiritual wellbeing and hope in cancer patients. Journal of Fundamentals of Mental
Health, 18(3), 130-138.
Mealer, M., Conrad, D., Evans, J., Jooste, K., Solyntjes, J., Rothbaum, B.,
& Moss, M. (2014). Feasibility and acceptability of a resilience training
program for intensive care unit nurses. American Journal of Critical Care,
23(6), e97-e105.
Merino-Tejedor E, Hontangas-Beltrán PM, Boada-Grau J, Lucas-Mangas
S. Hardiness as a moderator variable between the Big-Five Model and
work effort. Pers Individ Dif. 2015;85:105-10.
Mir M A, Debra S, Dwyer E A, Vanner,A L. AdolescentPropensity to
Engage in Health Risky Behaviors: The Role ofIndividual Resilience.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2010;
7: 2161-2176.
Pinquart, M. (2009). Moderating effects of dispositional resilience on
associations between hassles and psychological distress. Journal of
applied Developmental psychology, 30(1), 53-60.
Rabi'i far V, San'ati Monfared S, Sashourpour M, Hazrati M. (2015)
Analyze and evaluate the effects of performing Hadi plans on socioeconomic development of rural settlements (Case study: villages of
Zanjan province). Journal of Regional Planning; 5 (17): 75-90. [In
Persian]
Sagone E, De Caroli M. A Correlational Study onDispositional
Resilience, Psychological Well-being, andCoping Strategies in University
Students. American Journal ofEducational Research. 2014; 2(7):463-471.
Schoon, I. (2006). Risk and resilience: Adaptations in changing times.
Cambridge University Press.
Shin. YH, Sim. MK, Kim. TI. (2006). Resilience and health – related
quality of life in children with choronic illness.journal of child health
nurs. 12 (3): 295-303.

1311  پاییز،11  شماره، سال سوم، فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره/16

30) Smith AE, Sim J, Scharf T, Phillipson C. (2004)Determinants of quality
of life amongst older people in deprived neighbourhoods. Ageing and
Society;24(05):793-814.
31) Smith, B. W., Tooley, E. M., Montague, E. Q., Robinson, A. E., Cosper,
C. J., & Mullins, P. G. (2009). The role of resilience and purpose in life in
habituation to heat and cold pain. The journal of pain, 10(5), 493-500.
32) Watts, R. E., & Garza, Y. (2008). Using Children's Drawings to
Facilitate the Acting''As If''Technique. Journal of Individual Psychology,
64(1), 113.
33) Wright, L. J., Zautra, A. J., & Going, S. (2008). Adaptation to early knee
osteoarthritis: the role of risk, resilience, and disease severity on pain and
physical functioning. Annals of Behavioral Medicine, 36(1), 70-80.
34) Wilmot. W. W. & Hocker. L.J. (2000). Interpersonal conflict. Publisher:
McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.

