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Abstract
The goal of the study was to investigate the
effect of resilience and psychological hardiness
on mental health of mothers of children with
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
and to determine the contribution of each of the
predicting variables in predicting mental health.
The statistical population of this descriptivecorrelation study included all the mothers who
consecutively referred to the child and
adolescent psychiatric clinics of shahid Modares,
Noor, Farabi & shahid Rajaii hospitals in Isfahan
city that had at least one child with clinically
diagnosed ADHD, aged between 6 to 12 years
old. 141 mothers were selected through
convenience sampling method. Research tools
included the questionnaire of Goldberg &
Hillier’s General Health (1979), Connor &
Davidson’s resilience (2003) and Kobasa’s
Hardiness (1982). Stepwise multiple regression
analysis used for statistical analysis. The
research results showed that hardiness and
resilience were able to predict mental health
significantly (p<0.001). In this research
resilience was the best predictor of mental
health. The findings indicate that hardiness and
resilience are important and fundamental in the
preservation and promotion of mental health in
mothers of children with attention deficit
hyperactivity disorder (ADHD). The two
mentioned variables are able to explain the high
rate of mental health variation and considering
them in mental health is essential.
Keywords:
attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD), resilience, psychological
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کمبووود جو و

1

ب و عنوووان یك و از شووای جووری اخووتالالت

روان پزشك در دورة کودک قبل از  7سایگ جشويي داده
م شود و حدوداً  5جا 12درصد کودکوان را مبوتال مو سوازد

(یوئيس .)2007 2مبتالیان ب ای اختالل از مشوكالت نافوذ
طوالن مدت و شدیدي در س حوزة جو
رنج م برنود (سوادو و سوادو

3

فعایيو

و جكانو

 .)2005ایو اخوتالل از

ووان و
دوران کودک آغازشده و جوا دوره هواي نو ووان
بووزر سووای پيشوورف م و کنوود و مشيص و هووای همچووون
بي

فعای یا حرکات اضاف و گاه سوكوت و بو حوای و

آشفتگ بي ازحد را ب دنبال دارد ک ب صورت ناجوان هواي
یادگيري یا اختالالت روح بروز م کنند (عليزاده .)1333
از طرف سالم روان 4ب معناي جوانای آرام زیست و با
خود و دیگران در آرام بودن اس  .ب عبارت دیگر سوالم
روان آگووواه از درون و احساسوووات خووووی قووودرت
جصميم گيري در بحران ها و مقابل با فشارهاي زندگ اسو .
شي سایم از کار وزندگ خوود احسوا رضوای دارد و
جوانای پيدا م کند شرایط سي را راح جر جحمول کنود و
در زمين هواي ميتلو زنودگ پيشورف نمووده و عملكورد
بهتري داشت باشد (ميالن فر .)1332ا
جأثير اختالل بي فعای -کمبوود جو و کودکوان بور روي
سالم روان خانواده هوا کوامالً بوارز و مشوي اسو  .در
خانواده هاي کودکان مبتالب اختالل بي فعای  -کمبود جو
جنيدگ وایودی احسوا بو کفوایت در وایودگري ميوزان
ودای
مصرف ایكل محدودی روابط جعارض زناشووی
انسوتون
طالق خشم افسردگ و انزوا بيشتر اس (م
انسووتون و بووارکل  .)2003 5شووای جووری
 2001و موو
اختالل هاي روان مادران کودکان مبتالب اختالل بي فعوای -
کمبود جو ب جرجيب شوامل اخوتالل هواي افسوردگ (51/7
درصوود) اخووتاللهوواي اضوواراب ( 41/7درصوود) و اخووتالل
وسواسو ا بوواري ( 25درصوود) اسو (حبرانو بهوودان و
عالقبندراد  .)1334نتایج پوژوه هاي دیوگر نيوز مؤید ایو

Downloaded from journals.khuisf.ac.ir at 1:23 IRDT on Monday August 28th 2017

مقدمه 
از ميان انواع اختالالت دورة کوودک ،اخوتالل بوي فعوای -

اس و ک و سووالم روان وایوودی کودکووان مبتالب و اخووتالل
بي فعای -کمبود جو ب مراجوب کمتور از وایودی کودکوان
بهنجار اس (رحيمزاده پوراعتماد و سميع کرانو  1337و
ملکخسروي .)1332
6
در ای ميان جاب آوري ب عنوان یك از سازههاي بهنجوار
موردجو وو روانشناسوو مثبوو نگوور بوو ویووژه در عرصووة
ایگواه ویوژهاي یافتو اسو (کمپول-
روانشناس سالم
7
سيلس کوهان و استي  .)2006ای سازه از ملو عووامل
اس ک از بروز مشكالت روانو در ميوان افوراد لووگيري
م کند و آنها را از بروز اثرات روان رویودادهاي مشوكل زا
در امان نگاه مو دارد (پينكوارت  .)2009جواب آوري عوامل
اس ک در رویاروی و سازگاري با موقعي هواي سوي و
جن زاي زندگ ب انسان کموک مو کنود (ایزدیوان اميوري
هرم و و حميوودي  )2010جوانووای سووازگاري بووا درد را
افزای م دهد (اسمي جوی مونتاگيو روبينسون کاسوپر و
پائول  )2009افسردگ را کاه م دهد (وای درایوور و
وارن )2010 3و مو ب بهبود کيفي زندگ م شوود (حو
رنجبوور کاکاونوود بر عل و و برمووا  .)1390افوورادي ک و
جابآوري بواالی دارنود ویژگو هواي شيصويت دارنود کو
سالم روان آنها را افزای م دهد (پينكارت .)2009
گرای شيصيت دیگري ک در ارجباط با موضووع فشوار
روان حائز اهمي اس سي روی  9اس  .سي روی کو
10
ریشوو در فلسووف ي و ووودي دارد ابتوودا جوسووط کوباسووا
( )1979معرف و سپس جوسط همكواران گسوترش یافو
( مهووري  .)1330سووي رویو مشووتمل بوور مجموعو اي از
ویژگ هاي روان شناخت اس ک با جأثيرگذاري مسوتقيم بور
عملكرد افراد در موقعي هاي استر زا از بروز واکن آنها
ب شورایط یوا رویودادهاي بوایقوة فشوارزا لووگيري کورده
(کوباسا مدي 11و کان )1932 12و نق بسزای در سوالم
روان ایفا م کند( .وگ  13ریزوي شپرد و رسويک 2003؛
هریسون یویسل دوکوت و سمنيک2002 14؛ هيستاد 15اید
البوور و بووارجون 2009؛ بوورووکس 2003؛ بشووارت 1334؛
مهري 1330؛ ویس عاط وحيد و رضای .)1379
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اگرچوو ماایعوووات انجوووامشوووده درزمينووة سرسووويت
روان شناخت و جاب آوري بيانگر ای اس

 .2بر اسوا

کو ایو سوازه هوا

روان افراد

و آثار نامالوب آنها را جعدیل نموده و ب سالم

کمک نمایند ( وزف ویليامز و یول 1997؛ یمبرت یمبرت
پ

رن و ژانو2007 ،؛ بشوارت صوایح

شواه محمودي

کودکان مبتالب اختالل بوي فعوای -کمبوود جو و
روان آنها را پي بين کرد.

م جوان سالم
روش ا

روشپژوهش،ج معةآم ریونمونه

پووژوه

بووا هوودف بررس و جووأثير جووابآوري و سرسوويت

روان شناخت بر سالم

روان مادران کودکان مبتالب اخوتالل

 1337و رحيميوان بووگر و اصورر نوژاد

بي فعای -کمبود جو و جعيي اثر هر یک از ای متريرهواي
پي بين کننده انجام گرف  .امعوة آمواري پوژوه جموام

انجام شده و یافت ها بسيار ابتدای هسوتند .از طرفو خوانواده

مادران مرا ع کننده ب درمانگاه هواي روان پزشوك کوود و

هور فورد

نوور فواراب و شوهيد

نادعل و زبردسو

فرید )1337؛ اما در ایران پژوه هاي معدودي در ای زمين
ب عنوان کانون ک بذر هوی

فرهن ،و شيصي

در آن پای ریزي م شود ( وان  )1339و هرگون آسيب بو
آن نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نيواهد گذاش و
بهداش
آرام

و

بود ک با استفاده از فرمول کوکران ب شويوة نمونو گيوري در

(کوامل .)1335

نامو هوا در اختيوار

ب عنوان یک کوانون مملوو از محبو

براي جحول در رشود استعدادهاسو

عالوه بر ای ساح استر وایدی بوا شایسوتگ ا تمواع
کودکان ارجباط محسوس داشت (آنتون  1و همكواران )2005
و راباة مناسب واید-کود عامل جعيوي کننوده اي در جحوول
روان او در بزر سای اس

کود و سالم

(یوشيزوم

2

مورا مورکام و جاکای  .)2007بنابرای با جو ب ميزان
شيوع باالي اختالل نارسای جو  /بي فعای و روند شدت
یافت آن در طول زمان و جأثير ایو اخوتالل بور جعامول هواي
واید -کود

جو

ب مفاهيم و سازه هاي روان شناس مثبو

مهارت ها و اعتمادب نفس وایدی مو جوانود گوام مثبو در
هو کمووک بو بهبووود سووالم روان وایوودی خووانواده و
درنتيج

آنچ گفت شد ای پژوه

بوا

هدف بررس جأثير جاب آوري و سرسويت روانشوناخت بور
سالم روان مادران داراي کود مبتالب اختالل بي فعای -
کمبود جو و جعيي وزن ای دو متريور پوي بينو کننوده در
پي بين سالم
 .1بر اسا

روان ب دنبال بررس ای فرضي هاي اس :
ميزان جابآوري موادران کودکوان مبتالبو

اختالل بي فعای -کمبود جو
روان آنها را پي

دستر

انتيواب شودند .سوپس پرسو

پاسخدهندگان قرار گرف .
ابزارپژوهش 
پرسشنامة سالمت عمومی  :پرسو ناموة سوالم
3

گلدبر

عمووم

و هيلر )1979( 4از ابزارهاي غربایگري شناخت شدة

روانپزشوك در معيو

عمووم اسو

و بوراي شناسووای

اختالل هواي روانو غيرسوایكوجيک در شورایط گونواگون در
ساح گسترده اي ب کار مو رود (یعقووب نصور اصوفهان و
شاهمحمدي  .)1374ایو پرسو نامو داراي چهوار مقيوا

از مل جاب آوري و سي روی و باال بوردن سواح دانو

امع باشد .بر اسا

ر ای شهر اصفهان کو داراي حوداقل یوک کوود مبتالبو
اختالل نارسای جو  /بي فعای در سني  6-12سال بودند
را در برم گرف  .نمونة آماري شامل  141نفر از ای موادران

روان نسول هواي امعو در گورو جوأمي بهداشو

روان خانواده اس

نو وان بيمارستان هاي شهيد مودر

مو جووان سوالم

بين کرد.ا
2. Yoshizumi
4. Goldberg & Hillier

فرع و هر مقيا

پرس

داراي هف

اسو  .ایو  :عالئوم

سمان ب :عالئم اضاراب ج :کارکرد ا تمواع د :عالئوم
افسردگ  .بررس ها نشان داده اند کو

ونس سو و سواح

جحصيالت جوأثير مهمو در ایو پرسو نامو نداشوت اسو
(گلدبر

گواجر و سوارجریو  .)1997 5در جموام گزینو هوا

ب ز اختالل در کارکرد ا تماع

در ات پایي نشان دهنودة

سالمت و در ات باال حاک از عدم سوالمت و نواراحت در
فرد اس (غالم و بشوليده  .)1390پایوای ایو آزموون در
پژوه

غضنفري و قدمپور ( )1337بوا اسوتفاده از ضوریب

آیفوا  0/33محواسب شوده اسو  .در ایو پوژوه

نيوز بووا

1. Anthony
3. General Health Questionnaire
5. Goldberg, Gater & Sartorius
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استفاده از ضریب آیفا پایای پرسشنام  0/39ب دسو
پژوه

آمود.

(جقوي 1330؛ بو نقول از رشويدي  )1336نيوز بوا

دادند .ضریب پایای ای مقيوا
کرونباخ  0/39ب دس

بوا اسوتفاده از روش آیفواي

آمود (محمودي  .)1334در پوژوه

آورد .دو نمونو از

عبوارت انود از -1 :وقتو جرييوري رخ مو دهود

 0/0 77/55جا  0/37و  0/50را بو دسو

سؤاالت ای پرس نام عبارتاند از -1 :آیا احسا

کردهاید

ک بيمار هستيد؟  -2آیا دچار سردردهای شدهاید؟

م جوانم خودم را با آن سازگار کنم-2 .حداقل یک نفر هس
ک رابا نزدیک و صميم ام با او در زموان اسوتر

مقياس تاب آوری کونور و دیوید سون :1براي سونج
جاب آوري مقيا

ای مقيوا

جواب آوري کونوور و دیویدسوون ()2003

ب کاربرده شد .کونور و دیویدسون ای پرسشنام را با بازبين

بو مو

کمک م کند.
مقياااس سااخترویاای :3مقيووا

سووي رویو کوباسووا

( )1932ابووزاري معتبوور بووراي سوونج

3

سووي رویو اسو
4

مناب پژوهش  1979-1991درزمينة جاب آوري جهي نمودنود.

(بارجون اورسانو رای

بررس ویژگ هاي روان سنج ای مقيوا در شو گوروه:
معي عموم مرا ع کنندگان ب بي مراقب هاي اویيو

ای مقيا شامل  50ماده اس ک آزمودن در برابر هر مواده
بر اسا آنك ای ماده جا چ اندازه دربارة او درسو اسو

بيمواران سوورپای روانپزشووك

بيموواران بووا مشووكل اخووتالل

اضاراب فراگير و دو گروه از بيماران مبتالب اختالل استر
پس از ضرب انجامشده اس  .سازندگان ای مقيوا

بور ایو

و اینگراهام  1939و ژاندا .)2001

پاسخ خود را در یک مقيا

 4در

جا  3کامالً صحيح اس ) مشي
آزمون داراي س مؤیفة چای

اي (از  0صحيح نيسو
م نماید (ملکزاده .)1379

جعهد و کنترل اسو

کو هور

باورند ک ای پرس نام ب خوب م جواند افراد جابآور را از
غير جابآور در گروه هاي بوایين و غيور بوایين ودا کنود و

یک ب جرجيب  17-16-17ماده را ب خود اختصاص داده انود.
نمره هاي  39ماده از آزمون ب شكل وارون در نظر گرفت شده

م جواند در موقعي هاي پژوهش و بایين بو کواربرده شوود

درمجموع یک نمرة کل براي سي روی و س نموره بوراي

(محمدي  .)1334مقيا

جاب آوري کونور و دیویدسون یک

مؤیف هاي داگان ب دس

م آید (ملکزاده .)1379

ابزار  25سؤای اس ک سازهي جاب آوري را در انودازه هواي
پنج در اي یيكرت از صفر جا چهار م سنجد .حداقل نمرهي

کوباسا مودي و کوان ( )1932ضوریب همبسوتگ 0/35
براي جعهد  0/65براي کنترل و  0/70را براي چای گزارش

صفر و حداکثر نمرهي وي

م دهود .ایو پرسشونام در ایوران جوسوط قربوان ()1373

جاب آوري آزمودن در ای مقيا

صد اس ( .بشارت و همكاران .)1337ا

ای مقيا

جر م روای صوري و محتوای آن محاسب شده و در موارد

در ایران جوسط محمدي ( )1334هنجاریواب

الزم اصالحات ب عمل آمده اس  .در اعتباریاب مقدماج فرم

شده اس  .براي جعيي روای ای مقيا نيس همبسوتگ
هر گوی با نمرة کل مقوی محاسب و سوپس از روش جحليول

فارس مقيا سي روی در مورد س نمون از دانشجویان
ورزشكاران و بيماران مشيص هاي روان سنج آن ب شور

عامل بهره گرفت شد .محاسب ي همبستگ هر نموره بوا نمورة

زیر گزارش شده اس  :ضورایب آیفواي کرونبواخ از  0/33جوا

کل ب ز گوی  3ضریب هاي بي  0/41جا  0/64را نشوان داد.

 0/93بووراي زیوور مقيووا

جعهوود  0 / 35جووا  0/ 94بووراي

سپس گوی هاي مقيوا بو روش مؤیفو هواي اصول موورد
جحليل عامل قرار گرفتند .پي از استيراج عوامل بر پایو ي

زیرمقيووا کنتوورل از  0/39جووا  0/95بووراي زیوور مقيووا
مبارزه وی و براي نمرهي کل سوي رویو  0/37جوا 0/94

 KMOو آزموون

اسو .

ماجریس همبسوتگ گویو هوا دو شواخ
کروی

بارجل

محاسب شودند .مقودار  KMOبرابور  0/37و

مقدار خ دو در آزمون بارجل
شاخ

کفای

برابر  5556/23بود ک هور دو

شواهد براي انجوام جحليول عوامل را نشوان
2. Hardiness Scale
4. Janda

محاسب شد ک نشانة همسان درون خووب مقيوا

ضرایب همبستگ نمرهها بافاصلة دو جا چهوار هفتو از 0/32
جا  0/90براي جعهد از  0/30جا  0/33براي زیرمقيا
از  0/79جا  0/37بووراي زیورمقيووا

کنتورل

مبووارزه وویوو و از

1. Connor- Davidson Resilience Scale
3. Bartone, Ursano, Wright & Ingraham
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استفاده از س روش «همزمان» «همبستگ خرده آزمونهوا بوا
نمره کل» و «جحليل از عوامل» ب جرجيب ضورایب همبسوتگ

حاضر نيوز پایوای پرسو نامو بوا اسوتفاده از روش آیفواي
کرونباخ محاسب و  0/36ب دس آمد .دو نمون از سوؤاالت
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 0/3جا  0/33براي نمرة کل سي روی محاسب شد ک نشانة
پایای بازآزمای کاف براي مقيا

اس  .نتایج جحليل عوامل

چندگان از نوع گامب گوام اسوتفاده شود .بور پایو یافتو هواي

همكاران  .)1337در ای

نيوز پایوای پرسشونام بوا

استفاده از روش آیفاي کرونباخ محاسب و  0/32بوراي مؤیفوة
جعهد  0/71براي مؤیفة کنتورل  0/56بوراي مؤیفوة چوای
ضریب آیفاي کرونباخ کل  0/33ب دسو
سؤاالت ای مقيا

و

آمود .دو نمونو از

ب ای شر اس :

زندگ ام را از ای ک در روز قبول ناجموام مانوده
اس ادام دهم.
 .2در کارم جنوع و گوناگون فراوان را دوس

وزن جاب آوري ( B=0/661و  t=10/373و  )p>0/001نشوان
م دهد ک م جواند در کنوار متريور سرسويت روان شوناخت
روان نمونة پژوهش را جبيي نماید

جرييرات مربوط ب سالم

دارم.

روشاجراتحليل
ابتدا پژوهشگر ط یک لسة جو يه آموزشهواي الزم را
آشونا شووند و هوم

انگيزة آنها براي همكاري در انجوام پوژوه

افوزای

امعة اصل وزن

جابآوري ( )Beta=0/621خواهد بود .درنهای
چو جوابآوري فورد بوواالجر باشود سوالم

ایو کو هور
روان او افووزای

م یابد؛ بنابرای فرضية اول پژوه جأیيد م شود .ب عبارج
م جوان گف بر اسا ميزان جابآوري مادران کودکان مبوتال

ا

یابود.

سپس پرسشنام هاي سي روی کوباسا ( )1932جوابآوري
کونور و دیوید سون ( )2003و سالم

م جوانند سالم

روان را ب گون اي معن دار پي بينو کننود.

ک در صورت جعميم نمونة موردبررس ب

 .1اغلب روزها با شوق از خواب بيودار مو شووم جوا

ب افراد نمون داد جا هم با هدف پوژوه

ارائ شده در دول  1ضریب رگرسيون متريرهاي پوي بوي
نشان داد ک متريرهاي جاب آوري و سرسويت روان شوناخت

و

عمووم گلودبر

هيلر ( )1979بر روي جمام افراد نمون ا ورا شود .پوس از
جكميل و م آوري پرس نام هوا جحليول دادههوا از طریو

جحليل رگرسيون چندگان  1از نوع گامب گام ب وسيلة نرمافوزار
 spssانجام شد.
فتهه 
ي 
در دول  1نتایج رگرسيون گامب گام جابآوري و سرسويت

م جوان سالم

ب اختالل بي فعای -کمبود جو

روان آنها

را پي بين کرد.
همچنوووي وزن سرسووويت روانشوووناخت ( B=0/160و

 t=5/299و  )p>0/001نشان م دهد ک ای مترير مو جوانود
در کنار مترير جواب آوري جرييورات مربووط بو سوالم روان
نمونة پژوهش را جبيي نماید کو در صوورت جعمويم نمونوة
موردبررس ب

وزن سرسويت روانشوناخت

امعوة اصول

( )Beta=0/303خواهوود بووود .درنهای و ای و ک و هوور چ و
سي روی فرد باالجر باشد سالم روان او افزای م یابد؛
ک «بر اسوا

بنابرای فرضية دوم پژوه

ميوزان سرسويت

روان شناخت مادران کودکان مبوتال بو اخوتالل بوي فعوای -
کمبود جو

م جوان سالم

روان آنها را پي بين کرد ».نيز

جأیيد م شود.

روانشناخت و سالم

روان مادران کودکان مبتال ب اخوتالل

بي فعای -کمبود جو

ارائ گردیده اس .ا

جدول  .1نتایج رگرسيون گامبهگام سالمت روان با استفاده از متغيرهای پيشبين (تابآوری و سخترویی) در مادران
کودکان مبتال به اختالل بيشفعالی-کمبود توجه

سالم
روان

متغير
مالک

متغير
پيشبين
جابآوري
سي روی

ضریب
همبستگی
0/326

ضریب
تعيين
0/632

فراوانی
147/360

ضریب
رگرسيون
0/661
0/160

ضریب
استاندارد
رگرسيون
0/621

*10/373

0/001

0/303

*5/299

0/001

t

سطح
معنیداری

1. multiple regression analysis

Downloaded from journals.khuisf.ac.ir at 1:23 IRDT on Monday August 28th 2017

اکتشاف عالوه بر عامل کل سي روی و وود سو عامول
جعهوود کنتوورل و مبووارزه وووی را جأیيوود کردنوود (بشووارت و
پوژوه

بووراي بررسو سوواح معنو داري از جحليوول رگرسوويون

تأثير تابآوری و سرسختی روانشناختی بر سالمت روان مادران کودکان مبتال به اختالل بيشفعالی-کمبود توجه 33 /

بحثونتيجهگيری 

هوودف پووژوه بررسوو جووأثير جووابآوري و سرسوويت
روان شناخت بر سالم

روان مادران کودکان مبتال ب اخوتالل

ججرب هاي نوامالوب و بازگشو

حاصل از جحليل آماري نشان داد کو دو متريور جوابآوري و

وگوو

معن دار پي بين کنند .یافتو هواي پوژوه

در موورد جوأثير

جابآوري بر سالم روان با پژوه هاي (پينكوارت )2009
(اسمي و همكواران ( )2009ایزدیوان و همكواران )2010
(بشووووارت و همكوووواران ( )1337رحيميووووان بوووووگر و
همكاران  )1337و (ح

رنجبر و همكواران  )1390همسوو

اس  .ای پژوه ها گویاي آن هستند ک جابآوري ب عنوان
یک منب مقاوم درون بر سالم روان جأثير دارد جوأثيرات
منف استر

را کاه

م دهد و از بروز اختاللهاي روانو

پيشگيري م کند.

موقعي هاي نواگوار سوالم

 1379و مهووري  )1330اسوو  .بوور اسووا
پژوه ها افزای

روانشناخت نقو

سرسيت

م جوان گفو

با مشكالت و فشارهاي زندگ

موؤثري در

سووازگاري روانشووناخت داشووت و مو ووب بهبووود و ارجقوواي
سالم

روان افراد م شود.
5

جارجاسك ( )1993معتقد اس سرسويت روانشوناخت
جوان افراد را براي مقابل با مشكالت بواال مو بورد .در جبيوي
جأثير سرسيت بر سالم

روان (کوباسا 1979؛ ویب 1991

و مدي کان و مدي  )1993بر ای باورند ک سوي رویو
در موقعيو هواي ميتلو

روان خوود را حفو کورده و

و رویواروی بوا پيشوامدها بيشوتر

با جسلط بر افكار هيجانوات

و رفتار خود آمادگ الزم براي مقابل با چای هواي زنودگ
را ب دس م آورند؛ ب عبارج جابآوري باعث مقاوم شدن
بين

نتووایج ایوو

افورادي

داراي سازگاري روان شناخت هستند ب طوري ک در برخوورد

و مهارت در ادارة زندگ و برقراري

ارجباط مؤثر با محيط اطراف و دیگران م گردد.
وی

هيستاد و همكاران 2009؛ بشارت  1334ویس و همكاران

زندگ عمل م کند و ب افراد در رویاروی با استر کموک
م کند .سرسيت روان شناخت جوانوای افوراد را بو کنتورل

ک و جووابآوري بوواالی دارنوود در شوورایط اسووتر زا و

شيصي

و همكوواران 2003؛ هریسووون و همكوواران 2002؛

ب عنوان سپري در مقابل اسوتر

در جبيي نتایج حاصل از پژوه

افزای

روان در راستاي پوژوه هواي (بورووکس 2003؛

( )1995در زمينة جأثير مثب

م کند (کوباسا  )1979و راه هاي مناسوب بوراي رسويدن بو
6

هدف را ب خوب شناسوای و انتيواب کنود (ژانودا .)2001
همچني ب باور کين ،و همكاران ( )1993افوراد سوي رو
موقعي هواي نواگوار را چوای انگيوز ارزیواب مو کننود جوا
جهدیدکننده حس جعهد بيشتري از کنتورل در موورد زنودگ
خود را ججرب کرده و عوامل فشارزا را ب عنوان فرص هواي

جاب آوري بر سوالم

روان بر ویژگ هاي اساس افراد جابآور ک مو وب ارجقواء
سالم روان م گردند از مل جوان ا تماع جوانمندي در
حل مسولل خوودگردان و احسوا

موقعي

جعهد ب وظوای

هدفمنودي و بواور بو

آیندهاي روش جأکيد دارد .جابآوري عامل جوانمندي افوراد
در راستاي جريير پيامودهاي پوي آمودهاي نواگوار در هو
مثب و کمک ب حف سالمت آنها اس (ماسوت .)2001 1

بایقوه براي جريير م بيننود درنتيجو سوالم روان خوود را
حف م کنند .یافت هاي پژوه گویواي اهميو سرسويت
روانشناخت و جابآوري در حفو و ارجقواي سوالم
اس ؛ ب عبارج ای دو مترير در کاه

استر هاي وایدین

و درنتيج بهبود جعامول وایود -کوود و کواه
رفتاري کودکان نق بسياري دارند .بر ای اسا
پيامد عمل پژوه

روان

مشوكالت
م جوان بو

اشاره کرد بدی صورت کو بوا آمووزش

جوگاد و فردریكسون )2004( 2و کارل و چسي  )2004( 3بور

مهووارتهوواي مناسووب و کارآموود بووا هوودف افووزای

ای باورند ک ساو باالي جاب آوري ب فورد کمک مو کند

جاب آوري و سي روی موادران کودکوان مبوتال بو اخوتالل

جا از عوواط

و هيجانهواي مثب

ب منظور پش

سورنهوادن

2. Tugade & fredrickson
4. Friborg
6. Janda

بي فعای -کمبود جو

ب بهبوود سالم

سوواح

خوانواده و وامع
1. Masten
3. Carle & chassion
5. Tartasky
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سالم روان حف م گردد (فریبر  4و همكاران .)2006
یافت هاي پژوه در مورد جأثير سرسويت روانشوناخت

بر سالم

سرسيت روانشناخت م جوانند سالم

بو وضوعي

استفاده کند .درنتيج حوادث ناگوار کماثر یا بو اثور شوده و

بووي فعووای -کمبووود جو و و جعيووي وزن هوور یووک از ای و
متريرهاي پي بين کننده در پي بين سالم روان بود .نتایج
روان را بو گونو اي

مالووب
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کمووک نمووود .درنتيجوو جو وو بوو افووزای

جووابآوري و

سي روی مادران کودکان مبتال ب اختالل بي فعای -کمبود

پي بين معن دار سالم
پي بين کنندة سالم
پژوه

گویواي اصوای

روان را دارند و جابآوري بهتوری
روان بود؛ ب عبوارت دیگور یافتو هواي
و اهميو

جواب آوري و سرسويت

روان شناخت در حف و ارجقاي سالم

روان بود و دو مترير

یادشده م جوانند ميزان باالی از جرييرپذیري سالم

روان را

جبيي نمایند.
از مل محدودی هاي پژوه م جوان بو زیواد بوودن
شمار پرس هاي پرس نام ها اشاره کرد ک ب طوالن شدن
زموان ا وراي آن انجاميود و مو جوانسو بور ميوزان دقو
پاسخهاي شرک کنندگان اثر بگوذارد .پيشونهاد مو شوود در
پژوه هاي بعدي پرس نام هاي داراي فرم کوجاه ب کاربرده
شود .همچني با جو ب اند بودن بررس هاي انجوامشوده
در ای زمين پيشنهاد م شود پژوه هاي بيشتري در وامو
آماري ميتل انجام شود.


من بع 
بشارت م.ع .)1334( .راباة سي کوش بوا موفقيو ورزشو و
سالم روان دانشجویان ورزشكار مجلة ایمپيوک -133 30
.123
و زبردسو
بشارت م.ع؛ صایح م؛ شاهمحمدي خ؛ نادعل
ع ( .)1337رابا وة جووابآوري و سووي کوش و بووا موفقي و
ورزش و سالم روان در ورزشوكاران مجلوة روانشناسو
معاصر .33-49 )2(3
مهووري ف .)1330( .ارجبوواط بووي سووي رویو و گوورای ب و

افسردگ و اضاراب بي زنان و مردان دانشجوي شهر جهران

رسایة دکتري روانشناس عموم دانشگاه عالم طباطبائ .
 .)1339( .جووأثير آموووزههوواي عرفووان اسووالم برنهوواد
وووان
خانواده مجلة اسالمپژوه .35-4 110
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