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چکیده :
هدف از مطالعه حاضر بررسی تعامل سرسختی و سبک های اسباا

ر یب

ب ای راهکر های مقابلهای و سالمت روانی بو  .شرکت کاادگان ر تحق ب 195( 361
مر  166 ،زن) انشجو ببا امابه سبای  19تبا  49سبا (ببا م بان ن سبای  26/81و
انحراف استاندار  )6/42بو ند .عمده نتایج حاصل از تحق
سرسختی و سک

اساا خوشک اانه ی

بدین شرح اسبت( :الب))

ب ای کااده معاا اری ببرای سبالمت روانبی

بو ند (ب) سرسختی و سک های اساا مقدار معاا اری از واریانس راهکر مقابلبهای
مسئله مدار را تک ن نمو ند ،همچا ن همکست یهای ن مه تفک کی نشبان ا کبه سبک
اساا خوشک اانه متغ ر ن رومادتری جهت ی
مقایسه با و متغ ر ی ر تحق

ب ای راهکر مقابلهای مسبئله مبدار ر

(سرسختی و سک اساا بدب اانه) محسوب میشبو

(ج) سک اساا بدب اانه و سرسختی به طور معاا اری ر ی

ب ای راهکر مقابلبهای

ه جانمدار خ ل بو ند .ر این تحق  ،سک اساا خوشک اانه ی

ب ای معابا اری از

راهکر مقابلبهای ه جبان مبدار ببه عمبل ن باور  .یا تبههای تحق ب حاضبر تلویحبات
کاربر ی برای کل ه متخصصبان و محققبان عالنمابد ببه موضبو کباه

اسبتر

ارتقاء سطح سالمت روانی م ان جامعه انشجویی ر بر ار .
 –1انشجوی کتری روانشااسی عمومی واحد علوم و تحق قات تهران ( ،نویساده مسئو )
email: iauqalizade@yahoo.com
 –2استا انش اه عالمه طکاطکایی
 –3استا یار انش اه عالمه طکاطکائی
 –4انش ار انش اه علوم یزشکی بق ه اهلل تهران

و

بررسی رابطه سرسختی و سبکهــــــای اسناد با ...

کلید واژه ها:
سرسختی ،سک اسباا خوشبک اانه ،سبک اسباا بدب اانبه ،راهکبر مقابلبهای
مسئله مدار ،راهکر مقابلهای ه جان مدار ،سالمت روانی.

مقدمه:
سالمت روان ،ن ازی اساسی و برای بهکو ک ف ت زنبدگی انسبان ،امبری
ح اتی اسبت (سبازمان جهبانی بهداشبت )2001 ،سبالمت روان ببا ویيگیهبای
توانمادساز رونی و با ماابع رونی نبدرت ،ارتکباد ار  .برخبور اری از ایبن
ماابع رونی ،توانایی ر را ،با وجو شرایط ناگوار و ی شامدهای مافی ،ببرای
رشببد سببازگارانه ا ببزای

می هببد تببا سببالمت روان خببو را حفببا نمایببد

(کروتکوف .)2008 ،1اهم ت سالمت روان و نقب

نن ر ارتقباء ک ف بت زنبدگی

ا را از یرباز متخصصان حوزه بهداشت روانی را برنن اشته تبا متغ رهبا و
عوامل روانشبااختی کبه نن را تحبت تبیر ر نبرار می هابد شااسبایی کاابد .و
مفهومی کبه اخ براً ر حبوزه روانشااسبی مطبرح شبده و ارتکباد ویيگیهبای
رونی را ر جهت کم به ر برای غلکه و برخور با تجرب ات مافبی زنبدگی
مطرح نمو ه است عکارتاد از سرسختی 2و سبک های اسباا  3ایبن و اصبطالح
ر کاببار مفهببوم مقابلببه 4از جملببه عااصببر تعببدیل کااببده ارببرات رویببدا ها و
استر های زندگی بر سالمت روانبی محسبوب میشبوند .مفهبوم سرسبختی،
مفهومی برخاسته از متون یزشکی است که اول ن بار توسط کوباسا 5به عابوان
ی

عامل مقاومت ر اواخر هه  1970معر ی شد .این مفهوم نخست به ماظور

بررسی رابطه ب ن سبالمتی و اسبتر

مبور اسبتفا ه نبرار گر بت (جا اب و
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استاگر  .)1994 1،کوباسا ،مدی و کاریا

تون2

( )1981سرسختی را ترک کبی

از باورها رباره خویشتن و جهان تعری) میکااد که از سه مؤلفه تعهد ،کاتر
و مکارزه جویی 3تشک ل شده است .باور به تغ ر ،گرگونی و یویایی زندگی و
این ن رش که هر رویدا ی لزوماً ببه معابای تهدیبدی ببرای اما بت و سبالمت
انسان ن ست ،انعطافیذیری شااختی و بر باری ر براببر رویبدا های سبخت
اسبتر زا و مونع بتهبای مبکه را ببه نکبا

ار (مبدی .)2005 ،کوباسبا و

یوکتی )1983( 4باور ارند که ویيگیهای روانشااختی سرسختی از جمله حس
کاجکاوی نابل توجه ،گرای

به اشتن تجارب جالب و معابی ار ،اببراز وجبو ،

یرانرژی بو ن و این که تغ ر ر زندگی ،امری طک عی است ،میتواند ر سازش
ر با رویدا های تا بدگی زای زنبدگی سبو ماد باشباد .بررسبیها گویبای نن
هستاد که سرسختی با سالمت بدنی و روانی رابطه مثکت ار و به عاوان یب
ماکببع مقاومببت رونببی ،تببیر رات مافببی اسببتر
اختال های بدنی و روانبی ی

گ بری میکابد (شب ر  ،2009 ،5هکمبن و کلبی،6

 .)2005وِیزمن ( ،)2001ب ان نمو ه که نق
جسمانی و روانی ه

را کبباه

می هببد و از بببروز

سرسختی روانشااختی بر سالمت

ر مطالعات موسبوم ببه نیابده ن بر 7و هب

ر مطالعبات

گذشتهن ر 8مور تیی د نرار گر ته است (به عاوان مثبا  ،ن کبو  ،یلمبن ،لبوی و
ب ب هبباو  ،2008 ،9ک سببلر ،10یلمببن و ن کببو  .)2009 ،بببه گفتببه یکببارتلو و
سوکن 11هر چاد برخی از مؤلفان اعتکارکلی سازهای به نبام سرسبختی را زیبر
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سوا بر هاند ( ان  ،1992 ،1ان و هاستون ،1987 ،2ویکبه و ویل بامز،1992،
به نقل از یکارتلو وسوکن ،)2003 ،اغلب مطالعات حدانل نوعی رابطه کلی بب ن
سرسببختی و تادرسببتی را نشببان ا ه انببد جمهببری ( )1381ر یيوهشببی بببا
بررسی سرسختی روانشااختی و گرای

به ا سر گی و اضبطراب انشبجویان

به ست نور که ،زنان ارای سرسختی روانشااختی باال ر مقایسبه ببا زنبان
ارای سرسختی روانشااختی یبای ن ،اضبطراب کمتبری گبزارش کر نبد .ببرای
مر ان ن ز مانابد زنبان بب ن سرسبختی روانشبااختی و اضبطراب و ا سبر گی
رابطه معکو

به ست نمد (جمهری ،1381 ،به نقل از ک امرری و ابوالقاسبمی،

.)1385
ی ر ساختار روانشااختی مرتکط با سالمتی سک های اساا است (چا
و ورنهام ،2001 ،3راگا  4و همکاران  .)2008این سباختار برگر تبه از مبد
تجدید نظر شده رماندگی نموخته شده است (نبرامسبون ،سبل من و ت بز ا ،
 .)1978ر این مفهبوم ببر شب وههای رایبج و مبداوم تک ب ن رویبدا ها توسبط
اشخاص مختل) تیک د میگر

(یرویات .)2002 ،5سک اساا شبامل سبه بعبد

مختل) است ،رونی بو ن (یعای مقدار مسئول تی که بر ببرای خبو

ر نکبا

رویدا ها نائل است) یایداری (مقدار وامی که ر برای علل یب رویبدا نائبل
است) و کلی بو ن ( رجه عموم تی که ر برای ی
نظر می گ ر ) .مشخصه سک

علت ر شرایط مختل) ر

تک ن خوشک اانه ،اساا ب رونی ،نایایدار و خاص

برای رویبدا های مافبی اسبت ،متقبابال مشخصبه سبک تک ب ن بدب اانبه اسباا
رونی ،یایدار و عام برای رویدا های مافبی اسبت (سبل من ،1991 ،یترسبون،
سببل من ،یورکببو ،مببارت ن و ریببدمن .)1998 ،سببل من خاطرنشببان میکاببد،
باورهببای ا ببرا خوشببک ن و بببدب ن ر مببور رویببدا های زندگ شببان ،یکسببان
1

- Funk
- Houston
3
- Cheng & Furnham
4
- Fraguas
5
- Poropat

پژوهشن
امه
تربيتي

2

118

سال هفتم -
شماره -23
تابستان 89

پژوهشنــامه تربيتي

ن ست .خوشک نها معتقدند که شکست مونتی است و ننها ر نن مقصر ن ستاد،
ر حالی که بدب نها معتقدند که رویدا های بدیایدارنبد ،زنبدگی ننهبا را مختبل
میکاد و مقصرند .به عکارت ی ر ،او ریا ت که باورهاست کبه انسبانها را از
یکدی ر متمایز میسباز (سبل من ،ببه نقبل از رجکبی و شبهای یب ال .)1384 ،
رابطه ب ن سک اساا و سالمتی ر تحق قات زیا ی تیی د شده است (به عابوان
مثا  ،چا  ،ورنهام  ،2001کانوی 1و همکاران  .)2008طی هه گذشبته عبالوه
بر و مفهوم سرسختی و خوشک ای که به عاوان عوامل م بانجی سبالمت روان
مطرح شدهاند سازهای به نام مقابله ر متون روان شااسی توجه زیبا ی را ببه
خو جلب کر ه است (ایوان ا ،یوکویاما و س وا .)2008 ،2باا به تعریب) ،مقابلبه
عکارت است از تسلط یا تن ،ک کر ن ،یا تحمل نس بهایی که توسط اسبتر
ایجا مبیگبر  .نظریبات زیبا ی ر بباره مقابلبه وجبو
الزارو

( ،)1980ب

ار  .امبا بولکمن و

از سایرین مفهبوم مقابلبه و روشهبای مختلب) نن را

مور بررسی نرار ا هاند .بر این اسا
و ر تاری است که برای مهار ،کاه

مقابله شامل تمام تالشهای شااختی

یا تحمل رخواستهای رونی یا ب رونی

به کار گر ته میشو  .مقابله میتواند رابطه ر را ببا محب ط تغ بر ا ه و یبا
م زان ناراحتی عاطفی او را کاه
مفاه

یا شده ب

هد .الزم به ذکر است کبه عل برغ ایبن کبه

از و هه است که توجه روانشااسان نقاد مختل) جهبان

را به خو جلب کر ه و تحق قاتی زیا ی ر مور نق

ننهبا ر ا بزای

ک ف بت

زندگی و سطح سالمت روان صورت گر تبه اسبت ،معالوصب) ،مبرور عاباوین
کتاب های چاپ شده چاد سا اخ ر و ن بز مطالعبات انجبام شبده ر ایبران ،ر
خصوص متغ ر های مذکور ،حاکی از کمکو تحق
زم اه میباشد .تحق

و مطالعه انجام شده ر این

حاضر با ر نظبر گبر تن متغ رهبای سرسبختی ،سبک

اساا خوشک اانه و مقابله و بررسی ارتکاد ننها با سالمت روان ببر روی یکبی
از گروه های مه اجتما یعای انشجویان تبالش ار ضبمن مطالعبه ببر روی
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یکببی از روزنمببدترین مکاحبب حببوزه روانشببااختی ،ببباب ی ببری از ابعببا
ویيگیهای شخص تی مؤرر بر ک ف ت و سالمت را ب شاید .ر مجمو میتبوان
گفببت هببدف از تحق ب حاضببر بررسببی تعامببل ب ب ن متغ رهببای سرسببختی و
سک های اساا

ب ای واریانس راهکر هبای مقابلبهای و سبالمت روانبی

ری

بو  .اهداف اول ه این تحق

عکارتاد از (ال)) تع ن رابطه ب ن متغ رهای اصبلی

تحق ب (ب) بررسببی ایببن مسببئله کببه کببدام ترک ببب از متغ رهببا (سرسببختی و
سک های اساا ) عامل ی

ب ابی کاابده بهتبری ببرای راهکر هبای مقابلبهای و

سالمت روانی محسوب میشو .
رض ات تحق

عکارتاد از:

 - 1سرسختی روانشااختی و سک های اساا ی (خوشک اانه و بدب اانبه) مقبدار
معای اری از واریانس راهکر مقابلهای مسئله مدار را تک ن میکااد.
 - 2سرسختی روانشااختی و سک های اساا ی (خوشک اانه و بدب اانبه) مقبدار
معای اری از واریانس راهکر مقابلهای ه جان مدار را تک ن میکااد.
 - 3سرسختی روانشااختی و سک های اساا ی (خوشک اانه و بدب اانبه) مقبدار
معای اری از واریانس سالمت روانی را تک ن میکااد.
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روش:
ر این یيوه
متغ رهببای یبب

از طرح تحق

همکست ی استفا ه شده است تا رابطه ب ن

ببب ن سرسببختی و سببک های اسبباا بببا متغ رهببای مببال

راهکر های مقابلهای و سالمت روانی مور بررسی نرار گ ر .
جامعه نماری این تحق

شامل بو نبد ازکل به انشبجویان انشب اه نزا

اسالمی نوچان ر سا تحص لی  87 - 88متشکل از  2389انشجوی ختبر و
 2824انشجوی یسر مجموعاً به تعدا  5213نفر.
حج نمونه ر این تحق

با مراجعه به جدو کرجسبی و مورگبان 361
جباس و

نفر بو که با استفا ه از روش نمونه گ ری تصا ی طکقهای به تفک
به تعدا  166انشجوی ختر و  195انشجوی یسر انتخاب گر یدند.
ابزار گر نوری اطالعات ر این یيوه

عکارت بو ند از :

 .1یرسشاامهی ()AHI
 .2یرسشاامهی سالمت عمومی () GHQ -28
 .3یرسشاامه سک اساا ()A.S.Q
 .4یرسشاامه یاسخهای مقابلهای ب ل ا ز و مو .
 .1یرسشبباامه سرسببختی روانشببااختی اهببواز ( :)AHIیرسشبباامهی
سرسبختی روان شبااختی اهبواز ،توسبط نجاریبان ،ک بامرری ،و مهراببیزا ه
هارماد ،با هدف ته ه مق اسی ببرای سباج

«سرسبختی روان شبااختی» ببر

روی  523انشجوی ختر و یسر انشب اه نزا اسبالمی اهبواز کبه ببا روش
تصا ی چاد مرحلهای انتخاب شده بو ند ،بر اسا
ننها به ی

تحل ل عوامل یاسبخ هبای

یرسشاامه مقدماتی  90ما های مربود به «سرسبختی» ته به شبده

است .این مق ا

ارای  27مبا ه چهبار گزیابهای «هرگبز» (« )0ببه نبدرت» ()1

«گاهی اونات» ( )2و «اغلب اونات» ( )3اسبت ،ببه اسبتثاای ما ههبای ،10 ،7 ،6
پژوهشن
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 21 ،17 ،13که ارای بار عامل مافی هستاد و به ش وهای معکو

نمرهگبذاری

میشببوند .احببراز نمببره ببباال ر ایببن یرسشبباامه نشببان هاببدهی سرسببختی
روانشااختی باال ر ر است و اصبوالً سبه مؤلفبهی اصبلی ایبن سبازه یعابی
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مکارزه جویی ،کاتر و تعهد ن ز ر این ا را باال میباشد اعتکار و روائی باالی
این یرسشاامه ر تحق قات مختل) به ارکات رس ده اسبت .نریمبانی و همکباران
( )1384روائی همزمان  0/72را ب ن ایبن یرسشباامه و یرسشباامه سرسبختی
یببولتی ب به سببت نور هانببد .ر تحق ب حاضببر مقببدار نلفببای کرونکببا بببرای
یرسشاامه مذکور  0/75بو .
 .2یرسشاامه سالمت عمومی ( :) GHQ - 28رم  28سبؤالی )(G.H.Q
که ر یيوه

حاضر از نن اسبتفا ه شبد ،توسبط گلبدبر

و ه لبر از طریب

اجبرای روش تحل بل عباملی ببر روی برم بلابد نن طراحبی شبده اسبت ایبن
یرسشاامه از چهار خر ه مق ا

عالئ جسمانی ،اضطراب و بیخوابی ،اختال

ر کارکر اجتمباعی و ا سبر گی تشبک ل شبده اسبت و نمبرهی باالترب بان ر
سالمت عمومی کمتر میباشد .یایایی رم  28سؤالی این یرس

نامبه توسبط

یاالها  ،نصر اصفهانی وبراهای( 91%)1375محاسکه شده است ،و با بهتبرین
نقطه برش یرس

نامبه ( ،)23حساسب ت ،ویيگبی و م بزان کلبی اشبتکاه راببه

ترت ب  %79 ،%88و  %16گزارش نمو نبد .گلبدبر ( ،١٩٧٦ببه نقبل از اوتبا ی،
 ،)1380از طری همکسته کر ن نمرههای یرسشاامه سالمت عمبومی ببا چب
ل ست عالئ روانی ،SCL-90،ضریب اعتکار  %78را به سبت نور ه اسبت .ر
تحق ب رجکببی ( )1383بببه نقببل از حق قببیو همکبباران ( ،)1385ضببرایب نلف بای
کرونکا و تاص ) یرسشاامه سالمت عمومی ببرای انشبجویان ختبر %87و
 %84و برای انشجویان یسر  %88و  %90محاسکه شده است.
 -3یرسشبباامه سببک اسبباا ( :)A.S.Qیرسشبباامهی سببک اسبباا یب
وس له خو ساجی است و اول ن بار جهت انبدازه گ بری تک ابات و اسبتاا های
ا را برای ونایع غ ر نابل کاتر توسط یترسبون ،سب مل ،1ببایر ،2نبرامسبون،
متالسببکی و سببل من ( )1982سبباخته شببد .ایببن یرسشبباامه نمراتببی را بببرای
پژوهشن
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تفاوت های ر ی ر زم ابه گبرای

ا برا ببه اسبتاا علبل ونبایع خوشبایاد و

ناخوشایاد به عوامل رونی ( ر برابر ب رونی) ،یایدار ( ر برابر نایایدار) و همه
شببمو ( ر برابببر خبباص) بببه سببت می هببد (معتمببدی ،ا ببروز .)1386 ،بببرای
اندازهگ ری سک اساا  ،مق ا

به توص ) واز ه مونع ت رضی مییبر از .

ن می از مونع ت ها شامل ونایع خوشایاد و ن

ی بر ونبایع ناخوشبایاد اسبت.

روائی و اعتکار یرسشاامه ر مطالعات بسب اری رحبد مطلبوب گبزارش شبده
است (شهای ی ال و همکاران.)1383،
 -4یرسشاامه یاسخهای مقابلهای :این یرسشباامه ببه وسب له ب ل ا بز و
مببو

( )1981تببدوین شببده اسببت و شببامل  19جملببه میباشببد .بببر اسببا

بررسببیهای ب ل ا ببز و مببو
یرسشاامه به سه سته تقس

از طریبب روش تحل ببل عوامببل جمببالت ایببن
میشو که شامل یاسخهای مقاله شااختی عا

با  6جمله ،یاسخهای مقابله ر تاری عا با  6جمله و یاسخهای مقابله اجتابابی
با  7جمله میباشد .از طر ی این یرسشاامه و شب وه مقابلبه متمرکبز ببر حبل
مسئله با  8جمله و مقابله متمرکز بر ه جان با  11جملبه را ر ببر میگ بر  .ر
ایران براهای و موسوی ( )1971اعتکار همسانی رونی را از  %41تا  %66ذکبر
کر هاند .یورشهکاز ( )1372یایایی یرسشاامه را با روش تصا ) و با اسبتفا ه
از رمو تصح ح اسپ رمن-ببراون محاسبکه کبر ه و ضبریب یایبایی  %78ببه
ست نور ه است.
یس از انجام هماها یهای الزم با مسئول ن انش اه نزا نوچبان ،جهبت
اجرای تحق

و یرسشاامهها به مرکز اطالعات و نمار واحبد مراجعبه و ل سبت

انشجویان به تفک

رشته ،وضبع ت تاهبل و جاسب ت اخبذ گر یبد .سبپس ببا

استفا ه ازروش نمونهگ ری تصا ی طکقه ای به تفک

جاس و ببه تعبدا 166

انشجوی ختر و  195انشبجوی یسبر انتخباب گر یدنبد .ر ایبن تحق ب ببه
ماظور حفا جاکه محرمانه اطالعات اخذ شده از انشجویان به هر یب از ننبان
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کدی اختصاص ا ه شد .محل اجرای یرسشاامهها ی

کال

ر مح ط سباکت

و خلوت انش اه و ر ونت استراحت انشجویان بو  ،که نزمو نیها ر عات
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و گروه های مختل) ( 25الی  30نفره) به چهار یرسشاامه یا شده بو و یب
یرسشاامه کوتاه مربود به اطالعات موگرا

یاسخ می ا ند .نکبل از اجبرای

یرسشاامه ها به انشجویان یا نوری میشد که شبرکت ر ایبن تحق ب کبامالً
جاکه اوطلکانه اشته و اطالعات ذکبر شبده ر یرسشباامه هبا محرمانبه تلقبی
میگر  ،و لذا انشجویان میتواناد ر هر مرحله از اجرای نزمونها انصبراف
هاد .الزم به ذکر است ر موار ی که یرسشاامهها بدون یاسخ به محققان باز
گر انده میشد و یا اوطلکی از ا امه کار ماصبرف میشبد ببه همبان تعبدا از
هرست کلی انشجویان ا را ی به صورت تصا ی انتخباب و جبای رین ننبان
میگر یدند.
ا ه های بدست نمبده ر ایبن یبيوه

ببا اسبتفا ه از نرما بزار نمباری

 SPSS.16ر و سببطح توص ب فی و اسببتاکاطی مببور تجزیببه و تحل ببل نببرار
گر تاببد .روشهببای نمبباری مببور اسببتفا ه عکببارت بو نببد ازروش همکسببت ی
ی رسون ،همکست ی ن مه تفک کی 1ونزمون رگرس ون چاد متغ ره 2به روش گام
به گام.
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یافتهها:
برخبی ویيگیهبای جمع ببت شبااختی نزمو نیهببا ر جبدو  1گببزارش
شدهاند .م ان ن سن نزمو نیها ( 26/81انحراف مع ار  )6/42بو  .نزمو نیها
ر اماه سای  19تا  49سبا نبرار اشبتاد .ببه لحباس سبای ب شبترین تعبدا
نزمو نیها متعل به گروه سای  19 -25بو ( .)N =194
جدول شماره  :1فراوانی مطلق و نسبی ويژگیهای جمعيت شناختی
شركت كنندگان در پژوهش بر اساس سن ،جنس و وضعيت تأهل () N=361
ویيگی های جمع ت شااختی

راوانی ) (%

جاس ت
ختر
یسر
سن
19 - 25
26 - 35
 35به باال
وضع ت تاهل
متیهل
مجر

(46)166
)54(195
)53/7(194
)36/3(131
)10(36
)40/2(145
)59/8(216
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جدول شماره :2ميانگين و انحراف معيار نمرات متغيرهای مختلف
پژوهش در شركت كنندگان مورد بررسی
م ان ن

انحراف مع ار

سرسختی ()AHI

53/19

5/57

سک اساا خوشک اانه

14/87

1/69

سک اساا بدب اانه

12/03

1/80

مقابله مسئله مدار

14/50

4/36

مقابله ه جان مدار

15/75

5/62

سالمت روان ()GHQ

23/09

11/69

به ماظور تحل ل ا هها ،نکل ازتحل ل رگرس ون چاد متغ ره ،ابتبدا رابطبه
همکست ی ب ن متغ رهای تحق ب ببا اسبتفا ه از ضبریب همکسبت ی گشبتاوری
ی رسون محاسکه گر ید .جدو  3ماتریس همکست ی چادگانه م بان متغ رهبای
مختل) تحق

را نشان می هد .همان ونه که مالحظه میگر

رابطبه بب ن کل به

متغ رها ،باستثاای رابطه ب ن سک اسباا بدب اانبه و راهکبر مقابلبهای مسبئله
مدار معای ار است .ببر اسبا

جبدو مبذکور ،رابطبه مافبی معابی اری بب ن

ویيگی سرسختی روانشااختی و سک اساا بدب اانه ،نمبرات نزمبون  GHQو
مقابله مکتای ببر ه جبان وجبو

ار ( r = -0/512 p <0/01تبا .) r =-0/169

همچابب ن رابطببه مثکببت معاببی اری ببب ن ویيگببی سرسببختی روانشببااختی و
متغ ر های سک اساا خوشبک اانه و مقابلبه مکتابی ببر مسبئله وجبو

ار کبه

ضرایب همکست ی ننها به ترت بب عکارتسبت از  0/20و  .0/38ایبن ضبرایب ر
سطح  0/01معای ار میباشاد .این نتایج یا تههای تحق قباتی ی بری را کبه ببه
نتایج مشابهی رس ده اند مور حمایت نرار می هد .طک نتایج جبدو  3رابطبه
مافی معابی اری بب ن سبک اسباا خوشبک اانه ومتغ رهبای راهکبر مقابلبهای
ه جبان محبور ( ،) r = -0/25 ، p <0/01سببک اسباا بدب اانببه (،p < 0/01
 ) r = -0/30و نمبرات  GHQوجبو
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ار ( ،) r = -0/35 ،p <0/01امبا رابطبه

مثکت معای اری ( ) r = 0/ 40 ،p <0/01ب ن سک اسباا خوشبک اانه و مقابلبه
مکتای بر حل مسئله وجو
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ر این زم اه همخبوان اسبت (ببه عابوان مثبا  ،اسبم ت ،یانب و لبی،2004 ،1
یترسون و بوس و.)2001 ،2
جدول  : 3ماتريس همبستگی بين متغير های مختلف تحقيق
متغ ر ها

()6( )5( )4( )3( )2( )1

 -1سرسختی

1/00

)OAS( -2

**

1/00 0/20

)PAS( -3

**

1/00 -0/30 -0/16

)EFC( -4

**

1/00 0/40 -0/25 -0/51

)PFC( -5

**

1/00 0/23 0/04 0/40 0/38

)GHQ( -6

**

1/00 0/55 0/37 0/10 0/35 -0/45

**
**

**

**

**

**

*

**

**

** همکست ی ر سطح  ( 0/01و اماه) معای ار است.
* همکست ی ر سطح  ( 0/05و اماه) معای ار است

توجببه  -1 :سرسببختی ( OAS -2سببک اسبباا خوشببک اانه) PAS -3
(سببک اسبباا بدب اانببه)( EFC -4راهکببر مقابلببه ای ه جببان محببور) PFC -5
(راهکر مقابلهای مسئله محور) ( GHQ – 6یرسشاامه سالمت عمومی).
ن اهی به جدو  3همچا ن نشبان می هبد ،سبک اسباا بدب اانبه رابطبه
مثکتی با مقابله مکتای ببر ه جبان ( ) r = 0/40 ، p <0/01و نمبرات  GHQار
( .) r = 0/10 ،p <0/05نهایتاً این که ر زم اه رابطه ب ن راهکر هبای مقابلبهای
و سالمت روان ،با توجه به جدو  3میتوان گفت مقابله مکتابی ببر ه جبان ،ببا
نمرات  GHQهمکست ی مثکبت ( ،) r = 0/37 ،p < 0/01و ببا راهکبر مقابلبهای
مسئلهمدار همکست ی مافبی ار (  ،)r= -0/23 ،p< 0/01همچاب ن بب ن نمبرات
حاصبل از راهکببر مقابلببهای مسببئله مبدار و نمببرات  GHQهمکسببت ی مافببی و
معاا اری وجو

ار ( .) r = -0/55، p <0/01تجزیه و تحل ل رض ه او :
پژوهشن
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- Smith ,Young &, Lee
- Bossio
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رضبب ه او تحق بب عکببارت بببو از ایاکببه سرسببختی روانشببااختی و
سک های اساا ی ( خوشک اانه و بدب اانه) مقدار معای اری از واریانس راهکر
مقابله ای مسئله مدار را تک ب ن میکاابد .ببه ماظبور نزمبون رضب ه مبذکور از
روش تحل ل رگرس ون چاد متغ ری و ببا روش گبام ببه گبام اسبتفا ه گر یبد.
جدو  ،4نتایج رگرس ون مربود به ی

ب ای راهکر مقابلهای مسئله محور را

نشان می هد و ر برگ رنده ضرایب رگرس ون جزئی ( )Bو استاندار شبده یبا
بتا ( ،) βضریب همکست ی چاد متغ ری ،مجذور ضریب همکست ی چاد متغ بری
یا ضرایب تع ن ،ضریب تع ن تعدیل شده ،همکست ی ن مه تفک کبی و مقبا یرF
میباشد .همان ونه که مشاهده می شو مرحله (گام ) سبوم رببر گ رنبده هبر
سه متغ ر مستقل یعابی ،سبک اسباا خوشبک اانه ،سرسبختی ،و سبک اسباا
بدب اانه است .نتایج حاصله حاکی از معای ار بو ن مد است و این مد بب
از  %27واریببانس راهکببر مقابلببه مسببئله محببور را تک ب ن میکاببد (، p <0/01
 .) R2 = 1/2722 ΔR = 0/266 F3، 357 = 44/46مقبا یر همکسبت ی ن مبه
تفک کی متغ ر های مور نظر ر گام سوم ببه ترت بب عکارتابد از  0/356ببرای
سک اساا خوشک اانه 0/315 ،ببرای سرسبختی و  0/119ببرای سبک اسباا
بدب اانه .این ضرایب اهم ت نسکی هر ی از متغ رهای مستقل مور نظبر را ر
تک ن و ی

ب ای واریانس راهکر مقابله ای مسدله مبدار مشبخم میکابد .ببا

توجه به نتایج بدست نمده رضب ه او تحق ب مکابی ببر ایبن کبه «سرسبختی
روانشااختی و سک های اساا ی (خوشک اانه و بدب اانبه) مقبدار معابی اری از
واریانس راهکر مقابلهای مسئله مدار را تک ب ن میکاابد »تیی بد میشبو و ن بز
حاکی از نن است کبه ر بب ن متغ رهبای مسبتقل وار شبده ر معا لبه سبک
اساا خوشک اانه ی

ب ن کااده نوی تری برای راهکر مقابلبهای مسبئله مبدار

نسکت به و متغ ر ی ر است .ر مجمو معا له رگرس ون را برای متغ رهبای
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یا شده میتوان بصورت زیر نوشت:
b0
b1x1 b2x2
b3x3
0/254 x1 0/977+-17/21y
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جدول  : 4خالصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام برای متغيرهای
پيش بينی كننده راهبرد مقابله ای مسئله مدار

ΔR F R2 R β B
گام 1

خالصه مد
عد رابت

2

SC

71/231 0/163 0/166 0/407
-1/09

سک اساا خوشک اانه 0/407 0/407 1/04
خالصه مد
عد رابت

62/160 0/254 0/258 0/508
- 11/596

سک اساا خوشک اانه 0/336 0/344 0/886
گام 2

گام 3

سرسختی

0/304 0/310 0/243

سک اساا بدب اانه

0/119 0/126 0/304

سرسختی

0/315 0/324 0/254

سک اساا خوشک اانه 0/356 0/379 0/977
عد رابت

-17/21

خالصه مد

44/465 0/266 0/272 0/522

*  = SCهمکست ی ن مه تفک کی()semiparartial correlation

تجزیه و تحل ل رضب ه ومم :رضب ه ومم تحق ب عکارتسبت از ایبن کبه
«سرسختی روانشااختی و سبک های اسباا ی (خوشبک اانه و بدب اانبه) مقبدار
معای اری از واریانس راهکر مقابلهای ه جان مبدار را تک ب ن میکاابد» .ببرای
بررسی این رض ه از رگرس ون چاد متغ ری به روش گام به گام استفا ه شبد
که نتایج نن به اختصار ر جدو  5نمده است .همان گونبه کبه جبدو مبذکور
نشان می هد ر گام او

قط سرسختی وار معا له شبده و ایبن متغ بر 0/26

واریانس راهکر مقابله ای ه جان مدار را تک ب ن میکابد (= 127/69 ،p <0/01
 .) R2 = 0/26 2 ΔR= 0/26 F1، 359ر گببام وم اضببا ه شببدن سببک اسبباا
بدب اانه به مد  ،توان ی

ب ای متغ ر راهکر مقابلهای ه جان مدار را به ش وه
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روانشااختی  سک اساا بدب اانه ر مجمو می تواند  0/36واریانس راهکر
مقابله ای ه جان مدار را تک ن نماید و ر صورت تعم یا ته های نمونه مور
بررسی به جامعه اصلی ن ز این و متغ ر میتواناد واریانس راهکبر مقابلبهای
ه جان مدار را تک ن کااد ( (Adj R2=. 0/36راین مد از ننجایی کبه متغ بر
سک اساا خوشک اانه مال های نماری ر نظر گر ته شده ر رگرس ون گبام
به گام را نداشته و ا زو ن نن به مد موجب ا زای

معاا ار سطح  R2ن ریبده

است لذا ر مد نهایی از معا له حذف گر یده و بر هم ن مکاا میتوان گفبت ببا
توجه به نتایج تحل بل رگرسب ونی ،از ننجبا کبه متغ رهبای سرسبختی و سبک
اساا بدب اانه نا ر به تک ب ن مقبدار معابی اری از واریبانس راهکبر مقابلبهای
ه جان مدار بو ه امبا سبک اسباا خوشبک اانه نتوانسبت مقبدار معابی اری از
واریانس مذکور را تک ن کاد ،بابابراین بخشبی از رضب ه وم تحق ب تیی بد و
بخشی از رض ه ر میشو .
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جدول  : 5خالصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام برای متغيرهای
پيش بينی كننده راهبرد مقابله ای هيجان مدار
خالصه مد
گام 1

SC 2 ΔR F R2 R β B
127/69 0/260 0/262 0/512

عد رابت 43/25
سرسختی -0/512 -0/512 -0/517
خالصه مد

گام 2

عد رابت
سرسختی

104/53 0/365 0/369 0/607
27/87
-0/456 -0/460

-0/450

سک اساا بدب اانه 0/331 1/027

همچا ن بر اسبا

0/326

نتبایج حاصبل از همکسبت ی ن مبه تفک کبی ،مشبخم

گر ید سرسبختی ( )SC = -0/450یب

ب ابی کاابده نبویتری ببرای راهکبر

مقابلهای ه جبان مبدار نسبکت ببه متغ بر ی بر اسبت.معا له رگرسب ون ببرای
متغ رهای ی

ب ن عکارتست از :
x1-0/456 27/87y

x2 0/331

تجزیه و تحل ل رض ه سومم :سوم ن تحل ل رگرس ون چاد متغ ره ببرای
تجزیه و تحل ل رض ه ی ر تحق

به کار بر ه شد .نتایج این تحل ل که همانابد

موار نکلی از روش گام به گام استفا ه شده ببو

ر جبدو  6نمبده اسبت .ر

این تحل ل متغ رهای سرسبختی و سبک های اسباا خوشبک اانه و بدب اانبه ببه
عاوان متغ ر ی

ب ن و م زان سالمت کلی روانی (که با اببزار  GHQسباج ده

شده بو ) به عاوان متغ ر مال بکار ر تاد .بررسی نتایج نشان ا که ر گبام
او  0/21 ،واریبانس مرببود ببه سبالمت روان ببه وسب له سرسبختی تک ب ن
میشو ( .) R2 = 0/21 2 ΔR= 0/20 F1، 359 = 95/39 ، p <0/01ر گبام وم
اضا ه شدن سک اساا خوشک اانه به مد  ،توان ی

ا (F2، 358 = 70/62 ، p <0/01

 .)R2 change =0/08باببابراین میتببوان گفببت ایببن و متغ ببر ی
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را بببه ش ب وه معاببا اری بببه  0/28ا ببزای

ب ای متغ ر سالمت روان
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بدب اانه بدل ل این که ارتکاد معاا اری ببا متغ بر سبالمت روان نشبان نبدا ه از
معا له حذف شده است .همچا ن نتایج حاصل از همکست ی ن مه تفک کی حباکی
از نن است که از م بان متغ رهبای موجبو

ر مبد  ،متغ بر سرسبختی اهم بت

ب شتری ر تک ن واریانس سالمت روانبی ار ( .)SC= -0/393ر مجمبو و
با توجه به نتایج حاصله می توان گفبت رضب ه سبوم تحق ب کبه «سرسبختی
روانشااختی و سک های اساا ی (خوشک اانه و بدب اانبه) مقبدار معابی اری از
واریانس سالمت روانی را تک ن میکااد » تبا حبدو ی تیی بد میشبو  .معا لبه
ب ن ر این تحل ل عکارتست از:

رگرس ون برای متغ رهای ی

x1-0/402 96/32y

x2 0/276

جدول  : 6خالصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام برای متغيرهای
پيش بينی كننده سالمت روان
خالصه مد
گام 1

SC 2 ΔR F R2 R β B
95/39 0/208 0/210 0./458

عد رابت 74/25
سرسختی -0/458 -0/458 -0/962
خالصه مد

گام 2

0/283 0/532

70/62 0/279

عد رابت 96/32
سرسختی -0/393 -0/402 -0/843
سک اساا خوشک اانه 0/270 -0/276 -1/90
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بحث و نتیجهگیری:
تحق حاضر با هدف بررسی نقب

متغ رهبای سرسبختی و سبک های

اساا ی (خوشک اانه و بدب اانه) ر تک ن واریانس سبالمت روان و راهکر هبای
مقابلهای انجام شد .نتبایج مرببود ببه ارتکباد بب ن سبک اسباا خوشبک اانه و
راهکر مقابلهای مسئلهمدار با نتایج تحق قات نکلی (به عاوان مثبا  ،گاروسبا 1و
همکاران ،2010 ،جانسون و همکاران  ،2010کاشب ما )2008 ،2همخبوان اسبت.
همچا ن نتایج بدست نمده از رابطه بب ن سبک

اسباا بدب اانبه ببا راهکر هبای

مقابلهای مسئله مدار و ه جانمدار با تحق قات ن پرت 3و اسبم ت  ،2008نلبوی،
یترسون ،نبرامسون و سبل من ،1984 ،ه شبکرگر )2006،4همخبوانی ار  .ببه
عق ده یترسون و سل من ( )1987ا را ی که از تک نها و اساا های کلی ،راببت
و رونی استفا ه میکااد عمومباً ر ها بام مواجهبه ببا ب ماریهبا و مشبکالت
حالببت انفعببالی ی ببدا میکااببد .ر جببایی ی ببر ،سببل من و همکبباران
یترسون ،نبرامسون) معتقدند ا برا ی کبه سبک

(نلببوی،

تک ب ن بدب اانبه ارنبد اصبوالً

نمی تواناد حل کاادگان خوبی برای مسائل باشاد چرا که این نک ل ا را نا ر ببه
یببدن راهحلهببای احتمببالی مسببائل ن سببتاد و هم ب ن مسببئله موجببب میشببو
رویدا های مافی ب شتری را تجربه کااد و تحت تار ر عبوار

نن نبرار گ رنبد

(راب ن و استران ا  .)1986 ،5از ی ر نتایج تحق ب رابطبه معابی ار سرسبختی
روانشااختی با راهکرهای مقابلهای بو .این نت جه با یا تههای کوباسبا (،)1979
کوزاکا ( )1996رو والت و زون  ،1989وایبب و وبلکبامز 1993؛ مبدی ،1990
ض و همکاران  ... ،1380همخوانی ار  .بر اسا

یيوه هبای کوباسبا و و

کوزاکا ا را سرسخت ر ها ام رویارویی با عوامل تا بدگی زا سبعی میکاابد
ارزیابی وانع ب اانهای از این عوامل اشته ،شااخت مااسکی از عوامل تا دگی به
1
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ست نورند و بر اسا

ایبن شبااخت و انتخباب روشهبای مقابلبهای مااسبب

تالش میکااد تا عامل تا دگیزا را ر ع یا مهار نمایاد .ر این راستا ،ننهبا ببرای
ر ع عوامل تا دگی زا از مهارتها و حمایتهای اجتماعی ن ز اسبتفا ه میکاابد.
ر مقابل ا را غ ر سرسخت ر مواجهبه ببا مونع تهبای تا بدگیزا ببه مهبار،
حذف یا کاه

ه جانات ناخوشایاد مییر ازند و به جای تالش ر جهبت ر بع

یببا مهببار عامببل تا ببدگی زا از نن وری کببر ه یببا نن را انکببار میکااببد .ا ببرا
غ رسرسخت ممکن اسبت ر روش مقابلبهای ه جبان مبدار خبو  ،چبار خبو
ریکی و تحری) وانع ت شوند و مونع ت را بطور غ ر وانع ب اانه به نفبع خبو
ارزیابی می کااد .ر هم ن راستا کوزاکبا ( )1996و ویاتبر ( ،)1994ببر اسبا
تحق قاتشان به این نت جه رس دند اگر چه ارتکاد سرسختی با مسبیله مبداری و
ه جان مداری معاا اراست اما ر ایبن ارتکباد عوامبل ی بری همچبون عوامبل
شااختی می تواند مداخله اشته باشد .بر اسا

نظر کوزاکا و ویاتر سرسبختی

می تواند به عاوان ی سپر باعی ر مقاببل عوامبل تا بدگی زا و ب ماریهبای
روانی عمل کاد ،اما این ممکن است تاها ناشی ازاستفا ه از روشهای مقابلبهای
مسئله مدار نکاشد بلکه عوامل ی بری همچبون عوامبل شبااختی ر ایبن م بان
خالت اشبته باشباد .ببه عکبارت ی بر تفباوت ا برا سرسبخت و ا برا غ بر
سرسخت تاها استفا ه از روش مقابله ای مساله مدار ن ست بلکه ش وه ارزیابی
ا را سرسبخت از عوامبل تا بدگی زا و ارزیبابی ننهبا از شب وههای مقابلبه ببا
تا دگی می تواند ر مقابله با این عوامل نقب

اساسبی اشبته باشبد .ر همب ن

راستا و ببه عق بده کبالر ( )2002سرسبختی روانشبااختی اربرات خبو را از
طری تغ ر ارزیابی ر از ی مونع ت به خصبوص و ن بز از طریب اسبتفا ه
ب شتر ر از راهکر های مقابلهای گشبتاری ر مقایسبه ببا راهکر هبای وایبس
رونده ،اعما می کاد .راهکر های مقابلهای گشبتاری (تکبدیلی) ،ببه نن سبته از
راهکر های ر تاری یا شبااختی اطبال میشبو کبه ببه طبور مو ق بت نم بزی
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ر تاری یا شااختی اطال میشو که به بر اجبازه می هبد تبا از رویبدا های
تا زا اجتااب کاد (مدی و کوباسا ،1999 ،به نقل از کالر .)2002 ،
ر تحق

حاضر ،نتایج مربود به رابطه ب ن سرسختی و سالمت روانبی

حاکی از وجو رابطبه معابی ار بب ن ننهاسبت .ببه ایبن ترت بب کبه ببا ا بزای
سرسختی م زان سالمت روانی ن ز ا زای

مییابد .این یا ته با نتبایج تحق قبات

هجمدا  ،1ریکر  ،2ست لز ،3روزنویا  4و مبارت او  ،)2003( ،5ک اب  6ک اب ،
ک ان ،7ریکانب  8و ن امبز ( )1998ب سبلی ،9تامپسبون و یویدسبون (،)2003
ل الی 10و ژوزف (  ،)2004حق قبی ،عطباری ،رح مبی و سبل مانی ن با (،)1378
لورین و همکاران ( )1995هبای ک بو و تبی سبای 1986؛ ببه نقبل از اویلتبی،
1992؛ ویاتر 1994؛ ور ی وهمکاران1378؛ ویسی و همکاران  1379و هکمبن
و کلی ... 2005 11و بس اری ی ر از تحق قبات همخبوان اسبت .ایبن یيوه هبا
نشان ا هاند که سرسختی با سالمت ببدنی و روانبی رابطبه مثکبت ار ،و ببه
عاوان ی ماکع مقاومت رونی ،تیر رات مافی اسبتر
بروز اختال های بدنی و روانی ی

را کباه

می هبد و از

گ ری میکابد .ببه عابوان مثبا

ر تحق ب

هکمن و کلی  2005مشخم گر ید سرسختی روانشااختی رابطه معابا اری ببا
سالمت روانی ار و یا ر تحق

(مدی و کوباسبا 1984 ،ببه نقبل از نرببانی،

 )1373معلوم گر ید سرسختی روانشااختی متضمن سبالمت روانبی ر ا برا
است و ن ز با اضطراب ،ا سر گی ،ب ماریهای جسبمی و حساسب ت بب ن بر ی
ارای همکست ی مافی است .وِیزمن ( ،)2001به استاا نتایج تحق قبات بالنبی و
1
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گببانلن ،1990 ،ه ببو  ،وان تروتببرورن و ویرن ببل ،1978 ،اُر و وسببتمن 1990
واسترامپفر 1990 ،ب ان نمو ه کبه نقب
جسمانی و روانی ه

سرسبختی روانشبااختی ببر سبالمت

ر مطالعبات موسبوم ببه نیابده ن بر و هب

ر مطالعبات

گذشته ن ر مور تیی د نبرار گر تبه اسبت .همچاب ن رتحق ب گسبتر ه ای کبه
توسط ریاهاوت )2004( 1انجام شد مشخم گر ید سرسختی روانشبااختی ببا
سطح سالمت روانی عمومی ارتکاد معاا اری ار  .ر توج ه تیر ر سرسبختی
بر سالمتروان ،تارتاسکی ( )1993بر این باور است که سرسختی ،توان ا را
را برای مقابله باال بر هو به ا را

کمب میکابد .ر

ر رویبارویی ببا اسبتر

مجمو و ر تک ن این نتایج میتوان گفت :الب)) سرسبختی ارزیبابی تهدیبد را
کاه

ا ه و انتظار بر را از ایاکبه تالشهبای مقابلبهای مو ق بتنم ز باشباد

ا زای

می هد .ا را ی که از سرسختی باالتری برخور ارند بهتر میتوانابد ببا

استر

مقابله کااد چرا که ن ا رند ست به تفس ر مجد و چارچوب هی جدید

رویدا های ناراحت کااده بزناد (ب ب ببی( .)1985 ،ب) ا برا

ارای سرسبختی

باال اهم ت ب شتری به رویدا های مثکت زنبدگی می هابد (تارتاسبکی.)1993 ،2
(ج) ا را

ارای سرسختی باال ب ونه ای عمل میکااد که تالشهبای بر ی ننهبا

بتوان د شدت عوامل شارزا را تا سطحی نابل کاتر تابز
( ) ا را

هبد (مبدی.)1999 ،

ارای سرسختی باال میتواناد رویدا های ناراحت کاابده را تکبدیل ببه

رصبت کاابد (واکا لبد و یانب  )2000 ،3و نهایتبا ایاکبه (ه) ا برا سرسببخت از
راهکر های مسئله مدار و مکتای بر جستجوی حمایت اجتماعی بهبره میبرنبد (
هوان .)1995 ،4
از ی بر نتببایج تحق ب حاضبر رابطببه مثکببت معابا ار بب ن سببک اسبباا
خوشک اانه و سالمت روانی کلی بو  .این نت جه ن ز با نتایج تحق قات یترسون و
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همکارن ،کارور و همکاران ،1993 ،ش رر و همکاران ،1999 ،یوکویاما وسب وا،
 ،2004هوکر ،موناهان ،ش فرین و هاچ اسون و ...همخوان است .به عاوان مثا
ر تحق

ویل امز ( )1992که بر روی انشجویان انش اه انجام شد مشبخم

گر ید انشجویانی که از م زان خوشک ای باالتری برخبور ار بو نبد ببه لحباس
روانشااختی و زیولوژیکی سال تر از گروهی بو ند کبه خوشبک ای یبای اتری
اشتاد .ر تک ن رابطه ب ن خوشک ای و سالمت روانی ،سل من ببه رایابدهای
شااختی ،ه جانی ،تماسهای اجتماعی و ...اشاره میکاد (الرسن وبا .(2005 ،
نتایج مربود به ارتکاد ب ن راهکر های مقابلهای و سالمت روانبی حباکی
از وجو رابطه مثکت معاا ار بب ن سبالمت روانبی عمبومی وراهکبر مقابلبهای
مسئله مدار و رابطه مافی معاا ار ب ن راهکر مقابله ای ه جبان مبدار و سبالمت
روانی است .همسو با این نتایج ،ر تعدا ی ی ر از مطالعات مشبخم گر یبده
که راهکر مقابلهی متمرکز بر مسئله ببا سبازگاری بهتبر همبراه اسبت و ایاکبه
سک

مقابلهی ه جان محور با سالمت روان ضع )تری همراه است (به عابوان

مثا  ،اوی ،ایکبر و والتبرز ،2003 ،اسبتا و یترسبن ،1996 ،اسبت ن هاسبن و
مزکه.)2001 ،
ر یایان الزم بذکر است که عل رغ این که ر تحق ب حاضبراز یکبی از
نویترین روشهای نماری (یعای رگرس ون) استفا ه شده است ،ببا ایبن وجبو
تحق

حاضر ماه تا جاکه همکست ی ار  ،لذا ر استخراج نتایج علی از نن باید

با احت اد برخور نمو .
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ب ست و وم ،شمارهی چهارم ،زمستان ( ،1384ی ایی (.)45ویيه نامبه علبوم
ترب تی).
 نریمانی ،محمد ،خا با ،یوسب) ،ابوالقاسبمی،عکا  ،گاجبی مسبعو  ،مج بدی،جعفر ،ارتکاد صفات شخص تی ،استر

و مهارتهای مقابلبه ببا اسبتر

و

س ست ایمای هومورا بدن ر یرسبتاران ،مجلبه علمبی یيوهشبی انشب اه
علوم یزشکی ار ب بل ،وره ششب  ،شبماره وم ،تابسبتان  ،1385صبفحات
 188تا .194
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ختر سا او مقطع متوسبطه ،مجلبه علبومترب تی و روانشااسبی انشب اه
شه د چمران اهواز ،وره سوم ،سا س ز ه  ،شبماره  ،١صبم،61 – 78 ،
. 1385
 معتمدی شار  ،رزانه ،ا روز ،غالمعلی ،بررسی رابطهی سکو سالمت روان ر ان

های اسباا ی

نمبوزان ت بز هبوش و عبا ی ،مجلبه روانپزشبکی و

روانشااسی بال ای ایران ،سا س ز ه  ،شمارهی  ،2تابسبتان – 181 ،1386
.173
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