
 Applied Research In Counseling                                                        کاربردی در مشاوره      های  پژوهش

 Vol 3, No 10, Autumn 2020                                                                   0311 پاییز، 01، شماره ومسسال 

 ppt 1-16                                                                                                      0-01ت صفحا          
 

 اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی 

 زنان سرپرست خانوار
 

 آذر پروانه1
 پروانه خفتان2
 داریوش خانه یی3
 ایوب سقزی4
 

 چکیده

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

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

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

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

سفره وتمایش و کن رل جایگزی  شسسس. ج   خردووری ثطلاعات،  01سپ  به صورت تصادنآ در دوخروه 

میورد  AHI)) ثهوثت وثسشناخ آو سرسش آ ر (QFQ)ج اسآ ب سثش  ساتمان های کیفی  تسسخآپرسشنامه

دقیقیه ثی، ومیوتا  11جلسیه  هف گیآ  8 بعس ثت ثسجام پیش وتمون،  خروه وتمایش در ثس فاده قرثر خرن .

وسگاه پ  وتمون برثی هر دو خیروه ثجیرث شیس. س یای   دریان  کرد. رث ووری بر ثسات سظریه هنسرسونتار

ث ثنزثیش معنادثر میاسگی  سمرثت مولفه هیای کیفیی  ووری باعسشان دثد که وموتا تارتحلیل کوثریاس  

تسسخآ )به جز مولفه های سلام  جسماسآ و سلام  محیط( و سرسش آ روثسشناخ آ در تسان سرپرس  شسه 

 (.>110/1pثس )
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 مقدمه

ها و ثمنآثی ثت ساپرس آ ثت شوهر به تن، باعث به وجود ومسن رش هثس قال ساخ اسآ سر     

وظایف مضاعف شامل ثت دس  دثدن درومس، تربی  نرتسسثن و ثیفای سقش دوخاسه )پسر و 

شود و ثی  مشکلات باعث تاریر منفآ روی سلام ، رضای  و کیفی  مادری( برثی تسان مآ

(. یکآ ثت 2102کنس )هربس ، دی ثیجاد مآتسسخآ تسان شسه و مشکلات روثسشناخ آ م عس

خیرد، کیفی  های ثصلآ که به صورت مس قیم تح  تاریر مشکلات ثی  تسان قرثر مآساته

بعسی ثس  که شامل خود ثرتیابآ نرد ثت تسسخآ ثس . کیفی  تسسخآ، مف ومآ چنس

تجارر  ثا و مقایسه ون با ثس ظارثت ششصآ نرد در بان  نرهنگآ،شرثیط تسسخآ کنوسآ

(. به سوعآ بیاسگر وضعی  2114، 0نرهنگآ و سیس م ثرتشآ مآ باشس )ثسمی  و همکارثن

(. ساتمان ب سثش  2101ثنرثد ساک  در یک کشور و منطقه ثس  )ربیعآ نر و همکارثن، 

ج اسآ، کیفی  تسسخآ رث به عنوثن رناه جسمآ، روثسآ و ثج ماعآ تعریف کرده ثس  که 

دهس  که کیفی  تسسخآ هم ، س ای  مطالعات مش لف سشان مآتوسط ثنرثد درک مآ شود

خیرد و هم ون رث تح  تاریر قرثر مآهای مش لف تسسخآ مردم قرثر مآتح  تاریر جنکه

 .(2104دهس ) حیسری و همکارثن، 

یکآ ثت عوثمل مرتکط با کیفی  تسسخآ، سرسش آ روثسشناخ آ ثس . سرسش آ به عنوثن      

(. 2101و همکارثن،  2کنس )مورینوتث عمل مآقابله با رویسثد های تنشمنکع مقاوم  در م

کننس ها دثش ه و ب  ر مشکلات رث حل مآثنرثد سرسش  قسرت کن رل بیش ری بر رویسثد

(. سرسش آ شامل سه مولفه تع س، کن رل و مکارته جویآ ثس . 2111)شیرد و خولکای، 

دهس، پآ هس  و چه نعالی آ ثسجام مآ ششص م ع س به ثرتا و معنای ثی  که چه کسآ

توثسنس با تلاا بروسچه در برده ثس . ثنرثد دثرثی ثحسات کن رل، بر ثی  باورسس که مآ

دهس تاریر بگذثرسس، مکارته جویآ سیز باور ثی  جس ار ثس  که تغییر و سه پیرثموسشان رخ مآ

 (.2100، رکات و ثمنی ، جنکه طکیعآ تسسخآ ثسسان ثس  )مس غنآ و سروقس
                                                           

Smith et al.1 

2. Merino-Tejedor 
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رسس ثت م م تری  مولفه های تاریر خذثر بر کیفی  هایآ که به سظر مآیکآ ثت وموتا     

پژوهشگرثن بر ثی   باشس.ووری مآتسسخآ و سرسش آ روثسشناخ آ باشس، وموتا تار

های روثسشناخ آ باشس و بینآ کننسه ثخ لالتوثسس پیشووری مآثسس که سقص در تارعقیسه

درماسآ برثی تعیی  های ثساسآ مورد بررسآ م شصصان روثنیکآ ثت تمینهثی  موضوع 

و همکارثن،  0های مش لف روثسشناخ آ و جسماسآ ثس  )ریگرسطح سلام  ثنرثد در حیطه

ها و غلکه بر شرثیط تسسخآ ثس  ووری در حقیق  توثسایآ عکور ثت دشوثری(. تار2101

ومیز ث نرثینس توثسایآ یا پیامس ساتخاری مونقی توثن ون ر( که مآ2104)ساخون و کارولآ، 

یکآ ثت  ووریتار (.2101با شرثیط ت سیس کننسه تعریف سمود )مایر، دبرث، دثویر و وثسر، 

موضوعات مطالعه شسه در روثسشناسآ مثک  سگر به توثسایآ ثسسان برثی ساتخاری در برثبر 

تثی با ثهمی  در جریان تسسخآ تنشها و عوثمل بیماری ها، درد و رس  ساشآ ثت خرن اری

ووری به نرثینس پویای . در وثقع تار(0310)حسینآ قمآ و سلیمآ بجس اسآ،ثشاره دثرد

 (. 0311 )هاشمآ و جوکار،شودهای تلخ و ساخوثر ثطلاق مآثسطکاق مثک  با تجربه

مسثخله  ووری به عنوثندهس وموتا مک نآ بر تارمرور مطالعات ثسجام خرن ه سشان مآ     

(، ثنزثیش سطح کیفی  تسسخآ 2101ثرر خذثر در کاهش ثنسردخآ )جیل و همکارثن، 

(، 0313(، ثنزثیش سلام  روثن )ثحمسی، شریفآ درومسی، 0311)کاوه و همکارثن، 

( 0311کاهش ثس رت و ثنزثیش ب زیس آ روثسشناخ آ )جمشیسی عینآ، سادثت رضوی، 

 مورر بوده ثس .

-پیشینه ها تا به حال در ثیرثن پژوهشآ ج   بررسآ تأریر وموتا تاربا توجه به مرور     

ووری بر کیفی  تسسخآ و سرسش آ روثسشناخ آ تسان سرپرس  صورت سپذیرن ه ثس . 

همچنی  با توجه به ثنزثیش ومار تسان سرپرس  خاسوثر و سیز مشکلات همرثه ون بشصوص 

وموتا برسامه تار ووری رث بر کیفی  برثی خود ثی  تسان ، ثی  مطالعه قصس دثرد تأریر 

 تسسخآ و سرسش آ روثسشناخ آ تسان سرپرس  خاسوثر مورد بررسآ قرثر دهس.

                                                           
 Rieger.1 
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 فرضیه ها

 خاسوثر مورر ثس . سرپرس  ووری بر کیفی  تسسخآ تسان خروهآ مک نآ بر تار وموتا -0

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

 مورر ثس .

 

 روش

پ  وتمون با خروه کن رل  -طرح پژوهش حاضر، سیمه وتمایشآ ثت سوع پیش وتمون     

بود.جامعه وماری در پژوهش  حاضر رث کلیه تسان سرپرس  خاسوثر تح  پوشش کمی ه 

ثمسثد ش رس ان کرماسشاه تشکیل دثدسس. تعسثد سآ سفر ثت وسان با ثس فاده  ثت روا سموسه 

سفره وتمایشآ و  01دس رت ثس شار شسسس، و به صورت تصادنآ در دو خروه خیری در 

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  برثی شرک  در 

های وموتشآ رث خ آ در خارج ثت جلسهپژوهش، عسم دریان  خسمات مشاوره و روثسشنا

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

 ووری قرثر خرن نس.قرثرخرن نس. خروه وتمایش تح  مسثخله وموتا تار

 

 ابزار

 : (1QFQجهانی) بهداشت سازمان زندگی کیفیت مقیاس الف:

)خیلآ  1 )خیلآ کم(تا 0 لیکرتآ طیف یک در که ثس  سؤثل 21 حاوی مقیات ثی      

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

 کیفی  ثت نرد کلآ ثحسات خصوص در ون دو سؤثل012تا 24در ثی  پرسش سامه بی  

 های سلام  تمینه در ثخیر هف ه دو در رث نرد رن ار و ثحسات سؤثلات بقیه و خود تسسخآ

                                                           
1. Quality of Life Questionnaire  
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 ثحسات و درد تحرک، کمکآ، دثروهای و موثد به وثبس گآ نیزیکآ، )نعالی  ای جسمآ

 وضع به سسک  ثحسات) سلام  روثسآ  ،(کارها ثسجام توثسایآ و ثس رثح  و خوثر سارثح آ،

 و سف  به ثع ماد تمرکز، و حانظه تفکر، یادخیری، منفآ، و مثک  ثحساسات بسن، ظاهری

سلام   ،(ثج ماعآ حمای  ششصآ، روثبط)روثبط ثج ماعآ ،(ششصی آ رن ارهای و روحیه

 ثج ماعآ، و ب سثش آ های مرثقک  به دس رسآ نیزیکآ، ثمنی  و وتثدی مالآ، منابع)محیط 

 حمل و ترثنیک و سروصسث ولودخآ، ماسنس نیزیکآ محیط ثج ماعآ، نرص  ای خاسه، محیط

 ضریب و شسه ثس اسسثردساتی سجات توسط یرثنث در پرسشنامه سنجس.ثی  مآ(  سقل و

 سلام  11/1 روثسآ سلام  ،82/1 جسماسآ سلام  مقیات خرده برثی ون دروسآ همساسآ

 شسه خزثرا 18/1و برثی  سمره کل  81/1 و محیط سلام  مورد در و 11/1 ثج ماعآ

لفای پایایآ ثی  پرسش سامه در ثی  پژوهش با روا و (.0381 ،و همکارثنجات، )سثس 

 بود. 81/1سمره کل   برثی کروسکاخ

 

 ثس  سوثل 21 شامل مقیات ثی  :(1AHIاهواز) روانشناختی سرسختی پرسشنامه( ب

. ثس  شسه (تنظیم4( تا بیش ر ثوقات)1هرخز)  ثی - خزینه چ ار لیکرت طیف یک در که

 و 03 ،01 ،1 ،1 طلکآ ثس  و سوثلات مکارته و کن رل پرسشنامه دثری سه مؤلفه ی ع س، ثی 

 پرسشنامه ثی  در ثک سار قابل سمره دثمنه. شوسس مآ خذثری سمره معکوت صورت به 01

 تیاد شناخ آ روثن سرسش آ ی دهنسه سشان بیش ر سمره ی ثحرثت که باشس مآ 018 تا 1 بی 

 خزثرا 11/1 با برثبر کروسکاخ ولفای ثت ثس فاده با پایایآ ثی  پرسش سامه. ثس  ثنرثد در

 83/1 ،18/1 ترتیب به طلکآ مکارته و کن رل تع س، های مقیات تیر در میزثن ثی  ،ثس  شسه

پایایآ ثی  پرسش سامه در ثی  پژوهش با  (.0381 کیامررآ و ثبوثلقاسمآ،) باشس مآ 11/1 و

 بود. 11/1سمره کل   برثی روا ولفای کروسکاخ

 

                                                           
1 -Ahvaz hardiness inventory 
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 ساختار جلسات مداخله

ات  سظریه هنسرسون، برخرن ه ثت پژوهش جلسات وموتا خروهآ تار ووری برثس     

ثی )هر هف ه یک دقیقه 11(، طآ هش  جلسه 0311جمشیسی عینآ و سادثت رضوی )

 جلسه( ثرثیه خردیس.
 آوری. شرح جلسات آموزش تاب1جدول 

 موضوع و ثهسثف جلسه

کارخاه، همچنی  ووری و قوثسی  شرک  در ثرتکاط با مشاطکان و وشنا کردن وس ا با مف وم تار جلسه ثول

 های خودوخاهآ دثدن سسک  به ثنکار و باور

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

 های هیجان مسثر و مسئله مسثرم ارت حل مسئله، وشنایآ با سکک جلسه سوم

 ک  کننسخانوموتا م ارت شوخآ به کلیه شر جلسه چ ارم

 "قصس ثسجام کار"و تکنیک  selfcopmlexو  self silpleم ارت خودکارومسی و مفاهیم  جلسه پنجم

 م ارت درک م قابل و ثصل مسیری  لغزش ا جلسه ششم

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

 ش بینآ عاطفآ و هیجاسآخرده م ارت وتمودن و محک تدن و پی جلسه هش م

 

 یافته ها

میاسگی  و ثسحرثف معیار س  وتمودسآ ها در ثی  پژوهشآ برثی خروه وتمایش      

 بود. 88/11±23/1و برثی خروه کن رل 13/8±38/14

ها ثت روا تحلیل کووثریاس  چنس م غیری ثس فاده شس. یکآ ثت برثی تحلیل دثده     

م غیری، بررسآ همگوسآ وثریاس  دو خروه در مرحله سهای تحلیل کووثریاس  چنمفروضه

های لوی  ثس فاده شس. وتمون لوی  محاسکه شسه وتمون، ثت وتمون همگوسآ وثریاس پ 

دثر سکود. کیفی  های مورد بررسآ در ثت لحاظ وماری معنآدر مورد هیچ یک ثت م غیر

= 30/2و  P=041/1 >11/1و سرسش آ  F(0و 28= )11/3و P=111/1 >11/1تسسخآ 

 ها سیز تأییس شس.؛ بنابرثی  مفروضه همگنآ وثریاس F(0و28)
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مفروضه م م دیگر تحلیل کووثریاس  چنس م غیری، همگوسآ ضرثیب رخرسیون ثس .      

دثر سکوده و حاکآ ثت همگوسآ ضرثیب ها با م غیر مس قل معناوتمونتعامل ثی  پیش

و سرسش آ   F(0و 28= )41/3و P=113/1 >11/1کیفی  تسسخآ باشس رخرسیون مآ

11/1< 131/1=P  (0و28= )118/1وFها( ثت ؛ .برثی تعیی  توتیع جامعه )هنجار بودن دثده

وتمون کولموخروف ثسمیرسف ثس فاده شس، در وتمون ثسجام شسه سطح معنادثری پیش 

( و پ  Z=11/1<P 131/1( و سرسش آ )Z=11/1<P 32/0های کیفی  تسسخآ )وتمون

( به Z=11/1<P 811/1( و سرسش آ )Z=11/1<P 134/1مون های کیفی  تسسخآ وت

های دهنسه هنجار بودن توتیع جامعه ثس . با توجه به برقرثری مفروضه دس  ومس که سشان

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

 
 

، مؤلفه ها ی ون و سرسش آ های کیفی  تسسخآمیاسگی  و ثسحرثف معیار م غیر 2جسول      

دهس. هماسطور که مش ود وتمون سشان مآوتمون، پ رث در خروه وتمایش و کن رل در پیش

وتمون در م غیر های کیفی  وتمون سسک  به پیشثس  سمرثت خروه وتمایش در پ 

دثش ه ثس . روثبط ثج ماعآ( و سرسش آ ثنزثیش  مؤلفه های ون )سلام  روثسآ و خآ،تسس
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وتمون ثما در مؤلفه های  سلام   جسماسآ  و محیط برعک  سمرثت خروه وتمایش در پ 

دثری ثی  تفاوت ها خلاصه س ای  وتمون  ثنزثیشآ سسثش . برثی بررسآ معنآسسک  به پیش

 ثرثئه شسه ثس . 3تحلیل کووثریاس  چنس م غیره در جسول 

 ,01و وتمون معنآ دثری لامکسثی ویلکز )س ای  تحلیل کوثریاس  چنس م غیره      

f=110/1<P حاکآ ثت ون بود که با توجه به مجذور ثتا میزثن تاریر وموتا خروهآ مک نآ)

-درصس وثریاس  سمرثت پ  81بوده ثس  و ثی  بسثن معنا ثس  که  81/1بر تار ووری  

دلال  بر  0های وثبس ه مربوط به عضوی  خروهآ بوده ثس . توثن وماری وتمون م غیر

دثری وتمون وتمون سطوح معنآباشس. همچنی  با کن رل حجم پیشکفای  حجم سموسه مآ

های وثبس ه)کیفی  تسسخآ لامکسثی ویلکز بیاسگر ون ثس  دس  کم در یکآ ثت م غیر

،مؤلفه ها ی ون و سرسش آ( بی  خروه ای وتمایش و کن رل تفاوت معنادثری وجود دثرد، 

ها تفاوت معنادثر ثس ، ثت وتمون تحلیل مقیاتدر کسثم خردهبرثی تششیص ثینکه 

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

آزمون های پس.نتایج تحلیل کوواریانس بر روی میانگین نمره 3جدول

 کیفیت زندگی ،مولفه ها ی آن و سرسختی

 م غیر وثبس ه
 میاسگی 

 مجذورثت

  درجه 

 وتثدی 
 Fسسک 

 سطح 

 معنادثری

 ثسسثته

 ثرر

 11/1 110/1 81/30 0 33/122 کیفی  تسسخآ  

 141/1 301/1 13/0 0 31/1 سلام  جسماسآ 

 38/1 110/1 13/03 0 11/11 سلام  روثسآ

 10/1 110/1 11/31 0 01/014 روثبط ثج ماعآ

 10/1 118/1 313/1 0 14/0 سلام  محیط

 11/1 110/1 10/12 0 84/0148 سرسش آ 
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خردد وموتا خروهآ مک نآ بر تار ووری  در هماسگوسه که در جسول نوق مشاهسه مآ     

مولفه های)سلام  روثسآ و روثبط ثج ماعآ( و  کیفی  تسسخآ )سمره کل(، وب کود 

(. همچنی  دثمنه ثسسثته ثرر معنآ دثر p<10/1وتمون مورر بوده ثس  )سرسش آ در پ 

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

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

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

م  جسماسآ و محیط کیفی  تسسخآ خروهآ مک نآ بر تار ووری  بر ب کود مؤلفه های سلا

 مؤرر سیس .

 

 نتیجه گیری

هسف پژوهش حاضر ثرربششآ وموتا خروهآ مک نآ بر تار ووری بر کیفی  تسسخآ      

و سرسش آ روثسشناخ آ تسان سرپرس  خاسوثر بود.یان ه ی ثول پژوهش سشان دثد تار 

مؤلفه های سلام  جسماسآ و ثج ماعآ ثرربشش  و بر  ووری بر کیفی  تسسخآ)سمره کل( و

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

(، 0314و همکارثن) ومنآ(، م0314) مرسآ و همکارثن ( پور رحیمآ0381قمآ و همکارثن)

و  ( ، برثسوثسر2111ات )، برس(0311شاسآ و حیسری)سلثی (،0311برقآ ثیرثسآ و همکارثن)

 ( همشوثن ثس .2104(  و همکارثن )2111همکارثن)

به عنوثن یک عنصر ساتسسه   ووری تار وموتا خف  توثن مآ ها یان ه ثی  تکیی  در     

و  0میلر) کنس مآ ثرثئه رث تسسخآ به بیناسه خوا نلسفه یک و توثسایآ به تمینه رث برثی ثع قاد

  کار ثسجام ثنزثیش جرأت  و باورهای نرد باتیابآ موجب تآ دیگر،به عکار .(2104همکارثن،

 مآ رث هایآ تار ووری م ارت ثنرثدی که  (.همچنی 2118 ،3خارتث و 2مآ شود)وثت 

                                                           
1. Meale  
2. Watts 
3. Garza 
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 و شاد تسسخآ ثنرثد، ثس عسثدهای و ها توثسایآ بر تمرکز و ها ثس رت دثدن کاهش با وموتسس

 سوخیری و ساساتخارثسه شناخ آ های سکک سامهبر ثی  که وسجایآ ثت و شود ثیجاد تری سالم

 دهس، مآ قرثر هسف رث ثس  ثضطرثر و ثنسردخآ با مرتکط که رث ثطلاعاتآ نرثینس های

(. ثی  0314 مرسآ و همکارثن، شود)پوررحیمآ مآ ثنرثد تسسخآ کیفی  ب کود سکب بنابرثی 

 در مورر و مثک  ملکردپیامس های حاصل ثت تار ووری با ثس فاده ثت مکاسیزم های چون ع

(. تمینه رث برثی ثنزثیش 2111 ،0م م)ثسچون ضربه یک ثت بعس ب کودی ساخوثر، شرثیط

و  هسنمنسی ثحسات خودخردثسآ، مسئله، حل در م ارت ثج ماعآ، توثسمنسی های نردی و

روش  نرثهم مآ کنس. بنابرثی  ثبعاد سلام  روثسآ و روثبط  ثی وینسه به باور تقوی 

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

در تکیی  عسم معنآ دثری ثرربششآ  تار ووری بر ثبعاد سلام  جسماسآ و محیط کیفی       

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

روثن دثرد. سلام  جسماسآ و محیطآ سیات به  کارکردهای مفیسی در تمینه ثنزثیش سلام 

ثمکاسات ویژه ثی دثرد که قکل ثت هر چیزی به وضعی  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  

آ بسون دریان  موثرد س ای  تلاا نرد برثی ثتتقای سطح سلام  جسماسآ و محیط

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 

تار ووری  ساشآ مآ شود ثت لحاظ مح وثیآ و مف ومآ م فاوت یا حسثقل  وموتا های

  قمآ ( و حسینآ2111)3و همکارثن 2ثرتکاط کم ری دثرد. ثی  س ای   با پژوهش های برثدشو

                                                           
1. Schoon 
2. Bradshaw 
3. Kulkarni 
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( ساهمشوثن 2118) 3خینگ و 2توترث ،0( همشوثن  و با پژوهش رثی 0311و همکارثن )

 ثس .

د که تار ووری بر سرسش آ روثسشناخ آ ثرربشش ثس . یان ه دیگر ثی  پژوهش سشان دث    

 مآ پژوهش ثت حاصل س ای  تکیی  ( همشوثن ثس . در0381ثی  یان ه سیز با پژوهش کریمآ)

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

 برخورد در که طوری رد بهبیش ری رث به همرثه دث  شناخ آ روثن ساتخاری و ساخوثر شسه

 خود، رن ار و هیجاسات ثنکار، بر تسلط با تسسخآ، نشارهای و مشکلات ثنرثد  در برخورد با

 تار عکارتآ به وورسس؛ مآ دس  به رث تسسخآ های چالش با مقابله برثی لاتم ومادخآ

 برقرثری و تسسخآ ثدثره در م ارت و بینش ثنزثیش ششصی ، شسن مقاوم باعث ووری،

(.بسی آ ثس  0311و همکارثن، خردد)صادقآ  مآ دیگرثن و ثطرثف محیط با مؤرر ثرتکاط

در چنی  شرثیطآ باعث پرورا ویژخآ های چون تعسیل سگرا به چالش های تسسخآ مآ 

 ثمنی  برثی ت سیسی که ثی  جای به رث ساخوشاینس رویسثدهای شود به صورتآ که ثنرثد تا

 نرص  به بگیرسس، سظر در یگر و درس ای  سرخوردخآ خود،منکعآ برثی بروت بحرثن های د

یادخیری م ارت های لاتم برثی رویارویآ با چالش ها  برثی کسب تجارر ج   هایآ

 ثت شود مآ کنس. در وثقع چنی  ویژخآ باعث شکل خیری سرسش آ روثسشناخ آ مآ تکسیل

خیری ویژخآ های مشکلات  تمینه شکل  تحمل به تشویق کردن دیگر تار ووری با سویآ

رث نرثهم مآ کنس که ساخ ار ثصلآ مف وم سرسش آ رث شکل مآ دهنس .ثی  ویژخآ ها شامل 

 بینآ هسنمنس بودن در ثرتکاط با دیگرثن و کشف معنا در تعاملات ثسساسآ)تع س(، پیش

 تکسیل چالش به نرص  )مکارتجویآ(مآ باشس و تسسخآ)کن رل( پیامسهای رویسثدهای

(. بنابرثی  تار ووری ثت طریق کاهش ثررثت روثسآ ساشآ ثت 2101 ی،)م سیان و غفار

 ،2تولآ ،0ثسمی ) درد با ساتخاری (ثنزثیش توثسایآ2111 ،4پینکارت)رویسثدهای ساخوثر
                                                           
1.Wright 
2. Zautra 
3. Going 
4 - Pinquart 
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تمینه ی ثنزثیش سش  رویآ رث موجب مآ  (2111 ،1پائول و1 کاسپر 4روبینسون ،3موس اخیو

 شود.

که پژوهش حاضر بر روی تسان سرپرس  بود  های پژوهش ثی ثتجمله محسودی      

ش رس ان کرماسشاه ثسجام شسه ثس  و ب  ر ثس  به منظور تعمیم س ای  ثی  پژوهش در 

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

شود که یشن اد مآمقایسه ثی  رویکرد با سایر رویکرد های درماسآ مآ باشس .در ثی  رثس ا پ

 شود. مقایسه درماسآ رویکردهای سایر با ثی  رویکرد تأریر

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
1. Smith 
2. Tooley 
3. Montague 
4. Robinson 
5. Cosper 
6. Mullins 
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 منابع
بر  ووری وموتا تار آثرربشش آبررس»(. 0313) زیپرو ،یدرومس آفیرضا، شر ،یثحمس (0

فصلنامه مطالعات  ،«ت رثن یکاسون توکسا آوسیبه موثد ثن آسلام  روثن ثنرثد مک لا به وثبس گ

 .81-18(. 01) 4 ،ینیبال ینشناسروا

بر سلام   یوموتا تار وور آ(. سنجش ثرربشش0311حس .) ،یسریح  ،یریش ،آسلشاسیث (2

 .11 -81،(21)1، یفصلنامه روانشناسهمسرثن جاسکاتثن.  آتسسخ  یفیروثن و ک

ار وموتا ت آثرربشش»(. 0311) ایساد ،یکوله مرت، محمس جوثد ، هزثر انیبگ کا،یت ،آبرق آرثسیث (3

 .00-01 (،3)1، فصلنامه مدیریت پرستاری، «پرس ارثن آتسسخ  یفیک بر ب کود یوور

 آثرربشش»(. 0314) سیسع ارپور،یبش  ز،یپرو ،یحس ، عسگر ،یثحس م،یمر ،آمرس آمیپوررح (4

 ،«انیدثسشجو آنیبو خوا آتسسخ  یفی،کیثمقابله یبر رثهکردها ایلوثسیپنس یووربرسامه تار

 .41-21 ،(0)0 ،ینیبال ینشناسروا یدستاوردها

بر ثس رت  ووری وموتا تار آثرربشش»(. 0311) سثیو ،یوتثده، سادثت رضو ،آنیع یسیجمش (1

 یپژوهش یفصلنامه علم ،«در ش ر کرمان آمرکز سظام کیپرس ارثن  آروثسشناخ  آس یو ب ز

 .44-38(، 4) 01 ،نایابن س

بر  یوموتا تار وور آثرربشش» (.0310)  یحس ،آبجس اس آمیطاهره و سل ،آقم آنیحس (1

مجله  ،«ت رثن آنیثمام خم مارس انینرتسسثن مک لا به سرطان در ب یثس رت مادرثن دثرث

 .4 ، شماره0دوره ،سلامت یروانشناس

وموتا تار  آثرربشش»(. 0311تهره ) ،آعلوم ،یقوثم، صغر آمیطاهره، ثبرثه ،آقم آنیحس (1

 مارس انیساله مک لا به سرطان در ب 03-01رتسسثن ن یمادرثن دثرث آتسسخ  یفیدر سطح ک یوور

 .81-011(،0)0 ،ینیبال یفصلنامه مطالعات روانشناخت ،«)ره( ت رثن آنیثمام خم

و  یوورتار ریتأر»(. 0311. ) یحس ،یمحمس آپور، طاهره، عل آمیمسعود، رح ،آصادق (8

کمکود -آنعال شیببر سلام  روثن مادرثن کودکان مک لا به ثخ لال  آشناخ روثن آسرسش 

 .31-31(، 0)08 ،یکاربرد یدانش و پژوهش در روان شناس ،«توجه
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 تار شیبرسامه ثنزث  یتسو»(. 0311ثحمس ) ،آو برجعل آدلاور، عل سه،یحم زثده،یعل ژه،یمن کاوه، (1

کودک کم توثن  یدثرث  یوثلس آتسسخ  یفیک یون بر مولفه ها ریدر برثبر ثس رت و تار ووری

 .041-001(. 2) 00 ،ییجله کودکان استثنام ،«فیخف آذهن

 یوورو تار آروثسشناخ  آبر سرسش  یوموتا تار وور آ(. ثرربشش0381پروثسه ) ،آمیکر (01

 آو روثسشناس آ ی، دثسشکسه علوم تربارشد ینامه کارشناس انیپا ،ادیثنرثد بعس ثت ترک ثع 

 .یآ،دثسشگاه علامه طکاطکا

: ثس شارثت لیثردب ،یسرسخت یروان شناس(. 0381)عکات.  ،آوذر و ثبوثلقاسم ،آامرریک (00

 .چاپ ثول ل،یثردب آثسلام دثسشگاه وتثد

  یفیسلام  روثن و ک یثرتقا»(. 0314)  یمیخسثمرثد، ثبرثهیمآ، پرس و، حسینیان، س مومنآ، (02

 ،«یریادخیثخ لال  یمادرثن کودکان دثرث یبرث یووربرسامه وموتا تار قیثت طر آتسسخ

 .41-14(،21)8 ،زنان و خانواده یتیترب یفصلنامه فرهنگ

 سرضایکورا، محمس کاظم، مجستثده، س ،آنییسا یآهلاکو ،آعل ،یسحرسات، من ظر سجات، (03

-WHOQOL) ب سثش  آساتمان ج اس آتسسخ  یفیپرسشنامه ک یثس اسسثرد سات»(. 0381)

BREF): » ،تویمجله دانشکده بهداشت و انست ،آرثسیخوسه ث آترجمه و روثن سنج 

 0-02( :4) 4 ،یبهداشت قاتیتحق

در  یو تار وور یمعنو آتعال  یرثبطه ب آبررس»(. 0311) لادن و جوکار، ب رثم ،آهاشم (04
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