فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 51پاییز  ،5931ص 49 -39
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

محمد شمسيان  ، 1فاطمه موزون  ، 2سارا صادقی سراب

قنبري 3

 9کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران.
 2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،واحد اسالم آباد غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالم
آباد غرب ،ایران.
 3کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
فاطمه موزون

چکيده
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و امید به زندگی
سالمندان شهر کرمانشاه است .پژوهش حاضر از نوع کاربردی شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و
پس آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعه آماری شامل تمام سالمندان باالی  06سال ساکن در
مراکز نگهداری موقت سالمندان روزانه شهر کرمانشاه در سال  9317می باشد که جهت نمونه گیری
تعداد  06نفر به روش در دسترس انتخاب گردید که پرسشنامه تاب آوری کونر و دیویدسون و
پرسشنامه امید به زندگی میﻠر بر روی آنها اجرا گردید و گروه آزمایشی پروتکل مدیریت استرس که
شامل  96جﻠسه هفتگی است که هر جﻠسه به مدت  16دقیقه برگزار شد .داده های پژوهش با
استفاده از آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحﻠیل قرار گرفت .نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که
آموزش مدیریت استرس موجب افزایش امید به زندگی و تاب آوری سالمندان گردید.

واژگان کليدي :آموزش مدیریت استرس ،تاب آوری ،امید به زندگی ،سالمندان.
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و اميد به زندگی سالمندان شهر کرمانشاه

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال چهارم)

بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوري
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مقدمه
افزایش چشمگیر جمعیت سالمندی در سراسر دنیا ،پدیده ای است که از قرن بیستم آغاز شده است و در قرن  29که قرن سالخوردگی
جمعیت دنیاست ،ادامه دارد (سازمان مﻠل متحد ) 2667 ،و پیش بینی می شود که این جمعیت در چهل سال آینده دوبرابر شود که این در
حالی است که  22درصد این میزان در کشورهای آسیایی و  06درصد کل جمعیت سالمند در کشورهای پیشرفته به سر می برند (سازمان
جهانی بهداشت.)2662 ،
9
تاب آوری مفهوم جدیدی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است .تاب آوری مفهوم روان شناختی است که توضیح
می دهد چگونه افراد با موقعیت های غیرمنتظره کنار می آیند.
شخصی تاب آور منابع محافظتی در احتیار دارد که مقاومت او را در برابر تهدیدات ،و به تبع آن بهداشت روانی بﻠند مدت او را باال می
برد .تاب آوری به عنوان توانایی عبور از دشواری ها و غﻠبه بر شرایط سخت زندگی تعریف شده است (جکسون و فیرتکو.)2667 ،2
تاب آوری مفهوم جدیدی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است .تاب آوری 3مفهوم روان شناختی است که توضیح
می دهد چگونه افراد با موقعیت های غیرمنتظره کنار می آیند.
تاب آوري  :تاب آوری عامﻠی است که به افراد در رویارویی و سازگاری با موقعیت های سخت و تنش زای زندگی کمک می کند و
افسردگی را کاهش می دهد (وایت 4و همکاران.)2696 ،
اميد به زندگی  :امید به زندگی ،معیاری برای تشخیﺺ متوسط طول عمر افراد یک جامعه است .این معیار به ما نشان میدهد هر فرد
باید حداقل توقع چند سال زندگی در کشوری که در آن به دنیا را آمده است می باشد( .برك  )9319همچنین امید به عنوان یک استراتژی
کنار آمدن در حوزه های مختﻠف تحصیﻠی ،ورزشی ،سالمت روان ،شﻐل و کار ایجاد شده است.
مدیریت استرس :راهکارهای کنترل و کاهش فشار ناشی از استرسورها مدیریت استرس گفته می شود(الیی.)2693 ،2

فرضيه هاي پژوهش
 .9آموزش مدیریت استرس موجب افزایش تاب آوری سالمندان شهر کرمانشاه می شود.
 .2آموزش مدیریت استرس موجب افزایش امید به زندگی سالمندان شهر کرمانشاه می شود.

روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع کاربردی شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل میباشد .در این طرح سه مرحﻠه قابل
ذکر است ) 9 :اجرای پیش آزمون (اندازه گیری متﻐیر وابسته) پس از انتخاب و گمارش تصادفی آزمودنی ها به گروه آزمایش و گواه؛  )2اعمال
مداخﻠه ای آزمایشی بر گروه آزمایش و  )3اجرای پس آزمون (اندازه گیری متﻐیر وابسته) .در این طرح ،تمام عوامل مهم تهدیدکننده ی اعتبار
درونی مهار میشوند ،اما از عوامل تهدید کننده اعتبار بیرونی ،اثر تعامل آزمون و مداخﻠه ی آزمایشی باقی میماند .نگاره طرح به صورت زیر
میباشد.
جدول  1سيماي کلی پژوهش

انتخاب

پیش آزمون

مداخﻠه

پس آزمون

گروه

R
R

T1
T1

X
--

T2
T2

آزمایش
کنترل

1-Resiliency

- Jackson & Firtko

2

3-Resiliency

- White
-Laai

4
5
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متغيرهاي مورد بررسی
مستقل  :آموزش مدیریت استرس
وابسته  :تاب آوری ،امید به زندگی
کنترل  :سالمندان

جامعه نمونه و روش نمونه گيري
جامعه آماری پژوهش شامل تمام سالمندان شهر کرمانشاه می باشد که باالی  06سال سن دارند .جهت نمونه گیری از روش نمونه
گیری در دستر س استفاده شد .به این صورت که از بین تمام مناطق شهرداری دو منطقه انتخاب و سپس از روش در دسترس سالمندان هر
یک از آن مناطق را انتخاب و در صورت تمایل به همکاری دوره هایی آموزشی برای آنها در طی ده جﻠسه برگزار گردید .با توجه به نوع تحقیق
تعداد  06نفر را به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب کرده ،و آنها را به صورت تصادفی در دو گروه 26 ،نفر به عنوان گروه آزمایش و 26
نفر به عنوان گروه گواه تقسیم و سپس پروتکل آموزشی بر روی افراد گروه ازمایشی آموزش داده شد.

ابزار هاي اندازه گيري
 .1پرسشنامه تاب آوري کونر و دیویدسون  :این مقیاس شامل  22سوال است و دارای دامنه  2درجه ای لیکرت از صفر تا چهار
است به صورتی که  =6هرگز =9 ،به ندرت=2 ،گاهی اوقات =3 ،اغﻠب و  =0همیشه است .دامنه نمره کسب شده توسط این آزمون بین -966
 6است .محمدی ضریب آلفا کرونباخ این پرسشنامه را  6/77و پایایی را به روش بازآزمایی 6/73 ،به دست آورده است .همسانی درونی ،پایایی
بازآزمایی ،روایی همگرا و واگرای این مقیاس کافی گزارش شد .نتایج تحﻠیل عامل اکتشافی ،وجود 2عامل شایستگی /استحکام شخصی،
اعتماد به غرایز شخصی /تحمل عواطف منفی ،پذیرش عواطف مثبت /تحمل عواطف منفی ،روابط ایمن و معنویت را برای مقیاس تاب آوری
تایید کرده است اما چون روایی و پایایی این مقیاس ها هنوز به طور قطع تایید نشده است ،در حال حاضر فقط نمره کمی تاب آوری برای
هدف های پژوهشی معتبر محسوب می شود .این مقیاس در ایران توسط محمدی هنجاریابی شده است.
 .2پرسشنامه اميد به زندگی  :پرسشنامه امید به زندگی میﻠر ،در سال  9177توسط میﻠر و پاورز ساخته شد .پرسشنامه اولیه نسخه
دارای  06سوال بود که در ویرایش های بعدی به  07سوال افزایش یافت پرسشنامه امید به زندگی میﻠر از نوع آزمون های تشخیصی بوده و
شامل جنبه از حالتهای امیدواری و درماندگی می باشد ،که ماده های قید شده در آن بر مبنای تظاهرات آشکار یا پنهان رفتاری در افراد
امیدوار یا ناامید برگزیده شده  .اند در برابر هر جنبه که نماینده یک نشانه رفتاری است جمالتی بدین شرح نوشته شده اند -9 :کامال مخالف
 -2مخالف -3بی تفاوت  -0موافق و  - 2بسیار موافق ( ،هر فرد با انتخاب ای که در رابطه با آن صدق کند امتیاز کسب می کند ارزش نمره
ها برای هر جمﻠه از  9تا  2تﻐییر می کند .امتیاز کسب شده  07مبین امیدواری یا ناامیدی است .در این آزمون دامنه امتیازات کسب شده از
206تا  07میباشد .چنانچه فردی نمره پایینی را کسب کند کامال درمانده تﻠقی می شود و 206کسب نمره حداکثر امیدواری را نشان
میدهد 99- 93- 90- 97- 22- 27- 27- 39- 33- 30- 37- 31- 07-90 ،ماده) سواالت ( نمره  07نیز به صورت وارونه می گذاری شوند.
حسینی ،برای تعیین روایی این پرسشنامه ،از نمره سوال مالك استفاده کرد ،به این ترتیب که کل نمره پرسشنامه با نمره سوال مالك همبسته
شد و مشخﺺ گردیدکه بین این دو رابطه مثبت معنیداری وجود دارد برای  ،تعیین روایی این پرسشنامه از دو روش نآلفای کرونباخ و
تنصیف استفاده کرد که به ترتیب ضرایب آن  16%برابربا 71%و می باشد.
پروتکل مدیریت استرس  :مداخﻠه  :این برنامه ،یک مداخﻠه ی گروهی بسته ی ساختار یافته است که شامل 96جﻠسه ی هفتگی
است (دو بار در هفته) که هر جﻠسه به مدت  16دقیقه برگزار می شود و شیوه آموزش به شیوه درمان گروهی و به روش رفتاردرمانی شناختی
( )CBTارائه می گردد (انتونی و همکاران.) 2667،

روشها و ابزار تجزیه و تحليل دادهها
به منظور تجزیه و تحﻠیل داده های بدست آمده از پرسشنامه و متناسب با نیاز آمار تحﻠیﻠی ،از نرم افزار  SPSSدر دو بخش آمار توصیفی
و آمار استنباطی استفاده شد.
در بخش توصیفی پژوهش ،به منظور تو صیف یافته ها ،از روشهای آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و درصد ،نمودار ستونی
استفاده شد .ضمن اینکه به منظور توصیف بهتر داده ها از شاخﺺ های مرکزی نظیر میانگین ،میانه و مد و همچنین شاخﺺ های پراکندگی
نظیر انحراف معیار و واریانس مربوط به پاسخهای ارائه شده  ،بهره گرفته شد.
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فنون تحﻠیل استنباطی : 0بخش آمار استنباطی نیز از روشهایی نظیر آزمون کﻠموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن داده ها،
آزمون تحﻠیل کوواریانس به منظور بررسی تفاوت بین متﻐیرها در دو گروه آزمایشی و کنترل استفاده شد.

آمار توصيفی
جدول ( )2داده ها مربوط به فراوانی آزمودنی ها

گروه

فراوانی

درصد

کنترل

26

26

آزمایش

26

26

همانگونه که در جدول شماره ( )2مشاهده میشود تعداد آزمودنی های گروه کنترل  26نفر و گروه آزمایش نیز  26نفر میباشد.
جدول ( )3داده ها مربوط به تحصيالت آزمودنی ها

تحصیالت

آزمایش

کنترل
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

سیکل

96

22

7

26

دیپﻠم

7

26

99

2752

کاردانی

2

2

-

-

کارشناسی

-

-

9

252

ارشد

-

-

همانگونه که در جدول شماره ( )3مشاهده میشود بیشترین تحصیالت برای گروه کنترل سیکل با  96نفر و برای گروه ازمایش دیپﻠم
با  99نفر میباشد.
جدول ( )4داده ها مربوط به جنسيت آزمودنی ها

تحصیالت

آزمایش

کنترل
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

90

32

92

36

زن

0

92

7

26

همانگونه که در جدول شماره ( )0مشاهده میشود بیشترین جنسیت برای گروه کنترل مرد با  90نفر و برای گروه ازمایش مرد با 92
نفر میباشد.
جدول ( )5داده ها مربوط به وضعيت درامدي آزمودنی ها

وضعیت درامدی به میﻠیون

آزمایش

کنترل
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

زیر  9میﻠیون

0

92

2

9252

بین  9تا  2میﻠیون

96

22

96

22

بیشتر از  2میﻠیون

0

96

2

9252

- Inference Statistics

6
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همانگونه که در جدول شماره ( )2مشاهده میشود بیشترین فراوانی دارامد برای گروه کنترل  96نفر (بین 9تا  2میﻠیون) و آزمایش
 96نفر (بین 9تا  2میﻠیون) میباشد.
جدول ( ) 6ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش در گروه کنترل در پيش آزمون و پس آزمون

متغير
تاب آوري
اميد به زندگی

ميانگين

انحراف استاندارد

پیش آزمون

70/72

0/11

پس آزمون

71/23

2/22

پیش آزمون

16/92

92/67

پس آزمون

10/29

92/91

با توجه به یافته های پژوهش ،میانگین متﻐیر تاب آوری و امید به زندگی در پس آزمون افزایش داشته است.

آمار استنباطی
جدول ( )7آزمون کليموگروف اسميرنف براي بررسی مفروضه ي نرمال بودن متغيرهاي وابسته در دو گروه

گروه ها
پیش آزمون

پس آزمون

شاخﺺ آماری

تاب آوری

امید به زندگی

آماره

65679

65670

درجه آزادی

06

06

سطح معناداری

65601

65672

آماره

65672

65671

درجه ازادی

06

06

سطح معناداری

65672

65670

با توجه به جدول ( ) 7آزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متﻐیر های وابسته در دو گروه کنترل و آزمایش با سطح
معناداری بزرگتر از  )P>0.05( 6562تأیید شد.
جدول ()8تحليل  MANCOVAبراي بررسی اثر آموزش مدیریت استرس بر تاب آوري و اميد به زندگی

نام ازمون

مقدار

F

dfفرضیه

 dfخطا

توان آماری

سطح معناداری

اثر پیالیی

722.6

70522

0

30

9

6/666

المبدای ویﻠکز

212.6

70522

0

30

9

6/666

اثر هوتﻠینگ

05639

70522

0

30

9

6/666

بزرگترین ریشه روی

05639

70522

0

30

9

6/666

در جدول ( )7مشخﺺ است که مقدار Fدر سطح  6/62از نظر آماری معنادار بوده و نتایج آزمون المبدای ویﻠکز نشاد داد که اثر گروه بر
ترکیب مؤلفههای متﻐیرهای وابسته معنادار است  ، F=77522المبدای ویکﻠز= ) 65212می باشد لذا میتوان گفت که بین دو گروه کنترل و
آزمایش ،حداقل در یکی از متﻐیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد .برای پی بردی به این تفاوت ،در ادامه از آزمون  ANCOVAاستفاده
گردید که نتایج آنها در جدول بعدی آمده است.
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فرضيه اول :آموزش مدیریت استرس موجب افزایش تاب آوری سالمندان شهر کرمانشاه می شود.
جدول ( )9نتایج تحليل  ANCOVAبراي بررسی اثر آموزش مدیریت استرس بر افزایش تاب آوري

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

پیش آزمون

0275093

9

0275093

گروه

39315207

37

جمع

37075979

31

زیر مقياس ها

تاب آوری

72502

F

7521

توان

سطح

مجذور

آماري

معناداري

اتا

9

65666

65007

همانطور که در جدول ( )1نمایش داده شده نتایج نشان میدهند که با کنترل اثر پیش آزمون ،عضویت در گروه آزمایش معنادار بوده
و  00درصد از کل واریانس ناشی از عضویت گروهی و اعمال متﻐیر مستقل است .این یافته نشان میدهد که آموزش مهارت های مدیریت
استرس به طور معناداری بر افزایش تاب آوری سالمندان موثر بوده است.
فرضيه دوم :آموزش مدیریت استرس موجب افزایش امید به زندگی سالمندان شهر کرمانشاه می شود.
جدول ( )11نتایج تحليل  ANCOVAبراي بررسی اثر آموزش مدیریت استرس بر افزایش اميد به زندگی

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

پیش آزمون

2115370

9

2115370

گروه

32075397

37

جمع

90075019

31

زیر مقياس ها
امید به
زندگی

13516

F

0537

توان

سطح

مجذور

آماري

معناداري

اتا

9

65662

65232

همانطور که در جدول ( )96نمایش داده شده نتایج نشان میدهند که با کنترل اثر پیش آزمون ،عضویت در گروه آزمایش معنادار بوده
و  23درصد از کل واریانس ناشی از عضویت گروهی و اعمال متﻐیر مستقل است .این یافته نشان میدهد که آموزش مهارت های مدیریت
استرس به طور معناداری بر افزایش امید به زندگی سالمندان موثر بوده است.
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نتایج و بحث روي نتایج
فرضيه اول  :آموزش مدیریت استرس موجب افزایش تاب آوری سالمندان شهر کرمانشاه می شود .نتایج آزمون کواریانس نشان داد
که آموزش مدیریت استرس بر افزایش تاب آوری سالمندان موثر است .و با نتایج پژوهش هاشمی و همکاران ( )9319و برخوری و همکاران
( )9371همخوانی دارد.
در مورد تبیین نتایج می توان گفت تﻐییر در افکار اتوماتیک و ناکارآمد و بازسازی شناختی که در آموزش گروهی مدیریت استرس مورد
توجه است باعث می شود فرد رابطه بین رویداد استرس زا ،افکار اتوماتیک و واکنش های رفتاری و عاطفی خود را دریابد و بتواند با تﻐییر
شناخت خود از رویداد استرس زا واکنش های خود نسبت به آن رویداد را تﻐییر دهد .نتایج این پژوهش متخصصان را به اهمیت دادن بیشتر
به جنبه های روانی مشکالت و بیماری ها تشویق می کند ،چرا که نتیجه مستقیم آن می تواند درمان بهتر و سریع تر افراد را به دنبال داشته
باشد .شادمانی بر سالمتی تأثیر گذاشته و خﻠق شاداب و سرزنده ،سیستم ایمنی بدن را فعال می سازد و عالوه بر این تأثیر شادی بر سالمت
ذهن به فرآیندهای شناختی از قبیل نوع نگاه کردن به زندگی و متفاوت نگریستن به خویشتن مربوط است .طبق نتایج تحقیقات ،بسته به نوع
مقابﻠه به کار گرفته شده تنیدگی ناشی از از کار افتادگی می تواند آثار متفاوتی در سالمت افراد داشته باشد .بر همین اساس مکانیزم های
مقابﻠه سازگارانه فرآیند تعامل فرد با محیطش را کامل می کند .اما یک مقابﻠه ناموفق می تواند به عنوان منبع تنیدگی عمل کند که نیازمند
تالش های مقابﻠه ای بیشتری است.
تاب آوری فرایند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز عﻠی رغم شرایط چالش برانگیز و تهدید کننده تعریف شده است و با در نظر
داشتن توام شرایط و توانایی ذاتی افراد برای پاسخگویی و دوام آوردن در شرایط غیرنرمال مطرح می شود .در واقع مفهوم تاب آوری یک راه
حل امیدبخش و خوشایند است .از آنجا که افزایش تاب آوری می تواند موجب بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی گردد (شاین ،سیم و کیم،
 ) 2660افرادی که دارای سطح تاب آوری باالتری دارند در کیفیت زندگی و مولفه های آن هم می تواند نمرات بهتری به دست آورند ،این
افراد با مشکالت زندگی بهتر می توانند کنار بیایند و در زیر بار مشکالت خم نشوند و انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند .افرادی که تاب
آوری باالتری دارند به دنبال آن کیفیت زندگی مطﻠوب تری خواهند داشت.
فرضيه دوم  :آموزش مدیریت استرس موجب افزایش امید به زندگی سالمندان شهر کرمانشاه می شود .نتایج آزمون کواریانس نشان
داد که آموزش مدیریت استرس بر افزایش امید به زندگی موثر است و با نتایج پژوهش کاویانی ( ،)9370هاوس و همکاران ( ،)2696ایدنسیاه
و همکاران ( )2667همخوانی دارد.
در تبیین این نتایج می توان گفت که استرس زاها و شیوه های پردازش آن ها ممکن است که از طریق تاثیر بر فرآیندهای روانی
عصبی ایمنی شناختی موجب افسردگی گردد .حال مداخﻠه مدیریت استرس می تواند از طریق افزایش حس کنترل ،خودبسندگی ،عزت
نفس ،مقابﻠه سازگارانه و حمایت اجتماعی ،بر این فرآیندها موثر باشد و باعث کاهش افسردگی شود .مجموعه عوامل زیادی از جمﻠه خانوادگی
و اجتماعی سالمت روان سالمند را تحت تاثیر قرار می دهد ،و این باعث می گردد که اغﻠب آن ها خﻠق افسرده داشته باشند ،که این خﻠق
افسرده میل به انزوا و کناره گیری از دیگران را ترغیب می کند و در نتیجه در یک چرخه معیوب افسردگی آن ها تشدید می شود و باعث
کاهش امید به زندگی آنها می شود .بنا بر این در این پژوهش و با استفاده از تکنیک بازسازی شاختی ،شناسایی افکار خودکار منفی و تحریف
های شناختی ناکارآمد و هم چنین چالش با افکار و نگرش های خودآیند منفی مرتبط با آن توانسته است خﻠق افسرده این افراد را کاهش
دهد .مهارت مدیریت استرس در کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی موثر است زیرا افسردگی ناشی از نداشتن مهارت و پیش بینی
موفقیت است .اگر ما ارزشمند بودن خود را مبتنی بر رفتار دیگران بدانیم اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم .اگر مردم با ما خوب برخورد نکنند
احساس افسردگی و خشم می کنیم و اگر آنها با ما خوب باشند احساس اضطراب می کنیم .زیرا فکر می کنیم اگر چه آنها در حال حاضر با
ما خوب هستند ولی ممکن است در آینده این طور نباشد تنها را بیرون آمدن از این دام پذیرش خویش است.آموزش باعث می شود افراد
شناخت بیشتری از خود پیدا کنند ،نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و به حدی از خودشناسی نائل شده و برای اصالح نقاط ضعف و تقویت
نقاط قوت خود اقدام کنند .در نتیجه فرد واقعیت را بهتر می پذیرد ،با انها به طور صحیح تر سازش می یابد و این امر باعث افزایش سازگاری
و کاهش فشار روانی می شود.
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منابع و مراجع
[]9
[]2
[]3
[]0
[]2
[]0
[]7
[]7
[]1
[]96
[]99
[]92
[]93
[]90
[]92
[]90

[]97
[]97
[]91
[]26
[]29
[]22
[]23
[]20

آرگایل ،مایکل .)9372( .روان شناسی شادی ترجمه :مسعود گوهری انارکی ،حمیدطاهر نشاط دوست ،حسن پاالهنگ
و فاطمه بهرامی .اصفهان :انتشارات جهاد دانشگاهی.
آریاوند ،شهرام ( .)9371مقابﻠه با چالشهای زندگی .مشهد :نشر سنبﻠه.
آنتونی ،مایکل؛ ایرونسون ،گیل؛ اشنایدرمن ،نیل ( .)9377راهنمای عمﻠی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری،
مترجمان :سید جواد آل محمد ،سولماز جوکار ،حمید طاهر نشاط دوست ،انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
اتکینسون ،هورن بی ( .)9370بهداشت روانی در مدارس ،ترجمه فریدی .تهران :انتشارات آییژ.
اتکینسون ،رتال ال؛ اتکینسون ،ریچارد سی؛ اسمیت ،ادوارد ای؛ بم ،داریل جی و نولن هوکسما ،سوزان ( .)9377زمینه
ی روان شناسی هیﻠگارد .مترجم ،محمد نقی براهنی و همکاران ،تهران :رشد.
پورافکاری ،نصرتاهلل ( .)9372فرهنگ جامع روانشناسی روانپزشکی ،تهران ،فرهنگ معاصر ،چاپ دوم ،ص 13الی.12
پهﻠوانی ،هاجر ( .)9372بررسی عوامل استرسزا ،راهبردهای مقابﻠه و رابطه آن با سالمت روانی در افراد نابارور پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عﻠوم پزشکی ایران ،انستیتو روان پزشکی تهران.
دادستان ،پریرخ ( .)9377تنیدگی یا استرس بیماری جدید قرن .تهران :انتشارات رشد.
دادستان ،پریرخ .)9370( .سنجش و درمان اضطراب امتحان .مجﻠه روانشناسی .شماره  .9ص .39
زهراکار ،کیانوش؛ شفیع آبادی ،عبداله؛ دالور ،عﻠی ( .)9372بررسی اثربخشی آموزش استرس در کاهش اختالالت روان
شناختی ناشی از استرس شﻐﻠی کارکنان ایران خودرو .تازه های پژوهش روان شناسی70-22 :)97( 2 .
سﻠیگمن ،مارتین ( .)9371شادمانی درونی روانشناسی مثبتگرا در خدمت خشنودی پایدار ،ترجمة تبریزی و دیگران،
تهران :دانژه.
سیاسی ،عﻠی اکبر ( .)9376نظریههای شخصیت یا مکاتب روان شناسی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران
سیف نراقی ،مریم ،نادری ،عزت اهلل ( .)9377آموزش و پرورش کودکان استثنایی ،تهران :انتشارات پیام نور.
شولتز ،داون پی؛ شولتز ،سیدنی الن ( .)9377نظریههای شخصیت .ترجمه یحیی سد محمدی .ویراست هشتم .نشر
ویرایش.
شریفی درآمدی ،پرویز(.)9379روانشناسی کودکان استثنایی .تهران:روانسنجی .جﻠد 1و.2
صفرزاده ،مریم ( .)9373تأثیر آموزش مهارت های زندگی در افزایش توانایی تصمیم گیری ،انتقال پیام رسا ،احترام
به حقوق دیگران ،خودشناسی ،توانایی بیان محبت ،توانایی بیان قاطع بر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
.پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده) دانشگاه عالمه طباطبایی.
عالقبند ،مریم؛ آقایوسفی ،عﻠیرضا ( .)9316تاثیر درمانگر بر سالمت عمومی مادران کودکان عقب مانده ذهنی ژنتیکی.
مجﻠه دانشگاه عﻠوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد.993-960)9(91 .
عابدی ،محمدرضا ( )9370راهنمای گام به گام شناخت درمانی ( )9ترجمة ا .دوراهکی و م .ر .عابدی .اصفهان:
انتشارات گلهای محمدی.
فرزاد فر ،حسن ،آتش پور سعید ( .)9372تاثیر آموزش شادمانی به شیوه فوردایس بر کاهش افسردگی زنان بی
سرپرست ،دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان .شماره 36ص .26-31
کاویانی ،حسین؛ پورناصح ،مهرانگیز؛ صیادلو،سعید؛ محمدی ،محمدرضا ( .)9370اثربخشی آموزش کنترل استرس در
کاهش اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان در کالس کنکور .تازه های عﻠوم شناختی .07-09:)2( 1
کار ،آلن ( .) 9372عﻠم شادمانی و نیرومندی انسان .ترجمه پاشا شریفی ،جعفر نجفی زند با همکاری باقر ثنایی .تهران:
انتشارات سخن.
کاپالن و سادوك ( .) 9377خالصه روانپزشکی جﻠد دوم مترجم دکتر حسن رفیعی دکتر خسرو سبحانیان .تهران:
انتشارات ارجمند.
کراز ،ژ .) 9379( .بیماری های روانی .ترجمه ی پریرخ دادستان و محمود منصور .تهران :انتشارات رشد.
کوری ،ماریان اشنایدر؛ گوری ،جرالد.)9316(.گروه درمانی .بهاری ،سیفاله؛ رنجگر ،بایرامعﻠی؛ حسین شاهی برواتی،
حمید رضا؛ میرهاشمی ،مالکو نقش بندی ،سیامک .نشر روان.
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[40]
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. بررسی تأثیر آمورش آرمیدگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر.) 9373(  ا،گرامی
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان: اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
، نشر قطره، تهران. ترجمه مهدی قراجه داغی، افسردگی و درمان آن.)9372(  جان هوت،گریست
 نشر: تهران. مترجم مهدی رضایی و محسن ژکان. خودآموز مدیریت استرس.)9372(  اُلگ، تری و گرگسون،لوکر
.دانژه
. خدمات فرهنگی رسا: تهران. ترجمه شهناز انوشیروانی. هنر شاد زیستن.)9372(  هوارد، داالیی؛ کاتﻠر،الما
. انتشارات بعثت:تهران. روانشناسی بالینی.)9376(  پریرخ، محمود؛ دادستان،منصور
. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی: مشهد. ترجمه احمد رضوانی. انگیزش و شخصیت.)9370(  ابراهام،مازلو
.، انتشارات قدس رضوی، مشهد. افسردگی ترجمه ی دکتر وحید روان دوست.)9371(  راس،میچل
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