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خالصه

مفهومبهايفزایندهطورروان افراد، بهسالمتبرتمرکزبامحققان:مقدمه

بهاستممکنآوريتاب يزمینهدردانش .اندشدهمندعالقهآوريتاب

منفیپیامدهايکاهشیاومثبتنتایجبهبودهدفبامداخالتيتوسعه

دفاعی در نظر گرفته ساز و کاریکعنوانبهواندآوريتاب .کندکمک

روان، توانا سالمتبهبودوسختیبامواجههدرپایداريبهراافرادشودکه

- بین تاب يسازي نتایج رابطهآوري و یکپارچهپژوهش حاضر به جمع.سازد

ها با استفاده از الگوي پژوهشی میزان اثر آن يآوري و سالمت روان و محاسبه

  .فراتحلیل پرداخته است

شناسی مورد قبول بودند، پژوهش داخلی که از لحاظ روش 9تعداد:کارروش

ي زمانی مطالعات از سال بازه. ها انجام شدانتخاب و فراتحلیل بر روي آن

  .لیست فراتحلیل بوده استابزار این پژوهش، چک. باشدمی 1392تا  1386

بوده است  35/0آوري و سالمت روان بین تاب يمیزان رابطه: هایافته

)00001/0P< .(چنین نتایج حاصل از تحلیل تعدیلی بیانگر اثرگذاري هم

  .در این رابطه نبودکننده متغیرهاي تعدیل

آوري و تاببین يرابطهبر اساس نتایج فراتحلیل حاضر، میزان :گیرينتیجه

  .، مطابق جدول کوهن در حد متوسط استسالمت روان 

  

فراتحلیل، آوري، سالمت روانتاب:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  
  :نوشتپی

، منفعتی براي نویسندگان مقاله حاضرهاي پژوهش الزم به ذکر است که یافته. هاي دیگر گرفته شده استهاي آن از پژوهشباشد و دادهمقاله حاضر، یک فراتحلیل می

تر و واالتر انجام آوري و سالمت روان،  از نگاهی جامعبین تاب يرابطه يهاي مختلف انجام گرفته در زمینهسازي نتایج پژوهشآوري و یکپارچهجمع فقطنداشته و 

.نماییماز تمامی پژوهشگران مقاالت ذکر شده، قدردانی می. شده است
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  مقدمه

موضوع سالمتی از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادي، مهم و 

اما هرگاه از آن سخنی به میان آمده، عموما بعد . همواره مطرح بوده است

. توجه شده استجسمانی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به بعد روانی آن 

سازمان بهداشت جهانی ضمن توجه دادن مسئوالن کشورها به تامین 

سالمت جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه، همواره بر این نکته تاکید 

طبق برآوردهاي . دارد که هیچ یک از این سه بعد بر دیگري برتري ندارد

و در حال  این سازمان میزان شیوع اختالالت روانی در کشورهاي صنعتی

هايریزياین در حالی است که در برنامه. توسعه رو به افزایش است

. شودها داده میآنبهاولویتترینپاییناقتصادي،واجتماعیيتوسعه

سزایی داشته بدون شک، سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه اهمیت به

جامعه یکی  و یکی از مسایل مهم جهان امروز است و تامین سالمتی اقشار

از مسایل اساسی هر کشوري است که باید آن را از سه بعد جسمی، 

تا کنون تعاریف متفاوت از سالمت . روانی و اجتماعی مد نظر قرار داد

فقدان بیماري، داشتن تعادل عاطفی، سازش : روانی ارایه شده است

اجتماعی، احساس راحتی و آسایش، یکپارچگی شخصیت، شناخت خود 

شناسی فرهنگ بزرگ روان). 1(بسیاري تعاریف دیگر  و محیط و

الروس
1

استعداد براي هماهنگ، : کند، سالمت روانی را چنین تعریف می

پذیر هاي دشوار، انعطافآیند و موثر کار کردن، براي موقعیتخوش

  ).2(بودن و توانایی جهت ایجاد تعادل خود 

ناتوانی،وبیماريفقدانبرعالوهکهاستچندبعديمفهومیسالمتی،

پزشکان،رواناغلب. گیرددربرمینیزرابهزیستیوشادکامیاحساس

راسالمتمثبتهايجنبهروانیبهداشتمتخصصانوشناسانروان

گسترشباواخیريدههیکطیحالاینبا). 3(گیرندمینادیده

مثبتهايجنبهيمطالعهبهتمایلمثبت،شناسیروانبهمربوطمباحث

رویکرد. استافزایشحالدرآنمنفیابعادموازاتبهنیزسالمت

پرداختنصرفازشناسیعلم رواندرتغییرتبلورگرامثبتشناسیروان

جنبشاین. استزندگیکیفیاتسازيبهینهسمتبههاآسیبترمیمبه

بیماريمقابلدرسپريعنوانبههاانسانقوتنقاطازکهاستآنپیدر

  . )4(گیرد بهرهروانی

هايمنديو تواناستعدادهابهتوجهباگرا،مثبتشناسیروانرویکرد

اخیرهايسالدر،)اختالالتوهانابهنجاريبهپرداختنجايبه(انسان

  . استقرارگرفتهشناسانروانتوجهمورد

داندمیهاییشیوهوهاشناسایی سازهراخودنهاییهدفرویکرد،این

کهعواملیروایناز. دارنددنبالرا بهانسانشادکامیوبهزیستیکه

گردند،زندگیتهدیدهايونیازهاباآدمیچه بیشترهرسازگاريسبب

میان، ایندر. باشندمیرویکرداینپژوهشموردهايترین سازهبنیادي

                                                
1Laros

آوريتاب
2

شناسیتحول،روانشناسیروانهايحوزهدرايویژهجایگاه

شماربرروزکه هرطوريبهاست،یافتهروانیبهداشتوخانواده

  .شودافزوده میسازهاینبامرتبطهايپژوهش

تنش،برغلبهبرايهایشتواناییبهفرداطمینانبه عنوانآوريتاب

هايو ویژگیعاطفیثباتخود،حرمتاي،مقابلههايتواناییداشتن

تعریفدهدمیافزایشرادیگرانطرفازاجتماعیحمایتکهفردي

درروانیبروز مشکالتازکهاستعواملیجملهازسازهاین. استشده

بروزازراهاآنوآوردمیعملبهجلوگیرينوجوانانوجوانانمیان

به آوريتاب).5(داردنگاه میاماندرزامشکلرویدادهايروانیاثرات

برابردرمقاومتمشکالت،مصایب،برغلبهتسهیلبرايمنبعیعنوان

بیانبه). 6(است شدهتعریفهاآنروانیبردن اثراتبینازوتنش

). 7(استناگوارشرایطبهواکنشدرمثبتسازگاريآوري،تابدیگر

تهدیدکنندهیا شرایطهاآسیببرابردرپایداريتنهاآوري،تابالبته

بلکهباشد،نمیخطرناكبا شرایطرویاروییدرانفعالیحالتیونیست

  گفتتوانمی. استخودپیرامونیدر محیطوسازندهفعالشرکت

شرایط درروانی،- زیستیتعادلبرقراريدرفردمنديآوري، توانتاب

  ). 8(استخطرناك

خودترمیمنوعیآوريتابکهباورنداینبرپژوهشگراناین،برافزون

اي در مطالعه).9- 12(استشناختیوعاطفیهیجانی،مثبتبا پیامدهاي

هجدال، ووگل، سولم، هاگن و استایلز
3

، افرادي که باالترین نشان دادند 

ترین سطح از عالیم پایینآوري گرفتند، داراينمرات را در تاب

  .)13(باشندافسردگی، اضطراب و وسواس می

کامپفر
4

بهرسیدنياولیهتعادلبهبازگشتآوري،تابکهداشتباور 

سازگاريرواینازواست) شرایط تهدیدکنندهدر(باالترسطحتعادل

نیزنکتهاینبهکامپفرحالعیندر. کندمیرا فراهمزندگیدرموفق

- پیامد تابتواندمیهمزندگی،بامثبتسازگاريکهنمایداشاره می

  باالتري ازسطحآیند،پیشعنوانبههمورودشماربهآوري

وتعریفاز پیچیدگیناشیرامسئلهاینوي. شودسببراآوريتاب

  .)14(داندمیآوريتاببهفرآیندينگاه

درمهمیعاملآوريتابکهدهندمینشانشماريبیهايپژوهش

بسیارمیانجینقشوآمدهحسابخطر،معرضدرهايگروهازتعدادي

). 15(دهدمینشانخودازاختالالت روانیازبسیاريبروزدررامهمی

  باسازگاريوبرخورددرفردبهکهعواملیازدیگرطرفاز

برابر درراافرادوکردهکمکزندگیآورتنشودشوارهايموقعیت

داردنگاه میاماندرزندگیهايدشواريوشناختیآسیباختالالت

زمانطولدرتواندمیظرفیتایناین،برعالوه).16(استآوريتاب

                                                
2Resilience
3Hjemdal, Vogel, Solem, Hagen and Stiles
4Kampfer
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یافرددرحمایتیعواملصورت وجوددراستممکنوکندتغییر

).17(کندپیداافزایشمحیط،

روانیسالمتتواندمیوريآتابکهاستشدهذکرچنینچنینهم

لی، سادوم اي که توسط در مطالعه). 5(دهد ارتقانموده وتضمینراافراد

و زامورسکی
1

  انجام گرفت نیز نتایج نشان داد که فرایند 

تواند به سالمت روانی افراد بعد آوري در طول زمان تغییر کرده و میتاب

  ).18(از تجارب دردناك و نامطلوب، کمک بسیاري کند 

  کارروش

فراتحلیلروشازآن،ماهیتواهدافبهتوجهباپژوهش،ایندر

یکدیگرباراهاپژوهشنتایجتوانمیروشبا این. است شدهاستفاده

). 19(کرد کشفهاي اجتماعیپدیدهمیانتازهروابطیوترکیب

مند نتایج مطالعات متعدد، اي قوي براي ترکیب هدففراتحلیل، شیوه

تواند با باشد و میي حقیقت میجهت رسیدن به یک برآورد بهتر درباره

هایی که گاهی ممکن است نتایج ي پژوهشوعهوحدت بخشیدن به مجم

گیري کلی حاصل کرده و تناقضات متناقضی نیز داشته باشند، یک نتیجه

از این رو استفاده از روش فراتحلیل در این پژوهش، ). 20(را پایان دهد 

ي بین ي بررسی رابطهگیري کلی در زمینهبراي رسیدن به یک نتیجه

  .روري استآوري با سالمت روان، ضتاب

ودکتريوارشدکارشناسیهاينامهپایانپژوهش،اینآمارييجامعه

  يرابطهيزمینهدرکهبودپژوهشی- علمیمجالتتحقیقات

  .استشدهانجامروانسالمتباآوريتاب

روشوگیريابزار اندازهاعتبارورواییاز لحاظها،پژوهشاین

  وعلمیاز نظردر واقع،وداشتهراالزمشرایطگیري،نمونه

هاي متعدد انجام شده در از میان پژوهش .استشدهتاییدشناختیروش

هاي ورود به پژوهش را داشتند، مطالعه که مالك 9این زمینه، در مجموع 

لیست فراتحلیل که به چک. انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند

تحلیل حاضر و استخراج هاي مناسب با فرامنظور انتخاب پژوهش

اطالعات مناسب، به کار برده شد، عنوان تحقیق، نام محقق، منبع، حجم 

  نمونه، سال اجرا، ابزارهاي پژوهش، آماره، میزان آماره و سطح

  . شودداري را شامل میمعنی

. براي انجام این فراتحلیل، ابتدا یک جستجوي فراگیر صورت گرفت

ها، کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاه هاينامهمنابع جستجو، پایان

شناسی و علوم تربیتی، پایگاه ي روانپروهشی در حوزه- مجالت علمی

منابع اطالعاتی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی و پایگاه 

  .اطالعاتی نور بودند

الزم به ذکر است فقط منابع فارسی و تحقیقاتی که در ایران انجام شده  

ها هاي الزم بر روي آنسپس بررسی. بررسی قرار گرفتندبودند مورد 

                                                
1Lee, Sadom and Zamorsky

هاي ورود به فراتحلیل را پژوهش که مالك 9انجام شد و در نهایت، 

- می 1392تا  1386ي زمانی مطالعات از سال بازه. داشتند، انتخاب شدند

در. آورده شده است 1ها در جدول اطالعات مربوط به این پژوهش. باشد

اشمیتوهانتررویکردازآنماهیتبهتوجهباچنین،همپژوهشاین

  . استشدهاستفاده

  ازشود،مینیز نامیدهاعتبارتامینآزمونکهاشمیتوهانترفنون

). 21(استآمدهبیرونسازمانیوصنعتیشناسیروان

وgازهاي قبلشاخصدرنااریبیتصحیحبرايتالشرویکرد،ایندر

rصورتاثرهاياندازهمیانگیندست آوردناثر، بههاياندازه  

ياندازههايشاخصبراي تصحیحتالشاز نظررویکرد،این. گیردنمی

اثرهايترکیب اندازهازقبلامااستتردقیقخطايبالقوهمنابعبراياثر

ايشیوهفراتحلیل،.شودمیانجامنیزهاپژوهشرويفراتحلیلطریقاز

بهدستیابیبرايمتعددمطالعاتنتایجمندهدفترکیبدقیق براي

): 22(شود میزیرمراحلشاملکهواقعیت استيدربارهبهتربرآوردي

معیارکارگیريبه-2موجود،مداركتمامیبرايفراگیرجستجویی

هربراياثريتعیین اندازه- 3شمول،قابلهايپژوهشتعیینبرايروشنی

برآورديبهرسیدنتاهاپژوهشاثرهاياندازهکردنیکی- 4تحقیق،

    .ي بین متغیرهارابطهکلی از

اثر برايياندازهيمحاسبهازاستعبارتاساسیاصلفراتحلیل،در  

مشتركماتریسیبههاآنبرگرداندنوجداگانهومجزاتحقیقات

ياندازهتاثیرمیانگینبهدستیابیبرايهاآنگاه ترکیبآنو) عمومی(

دربا. استجامعهدرايحضور پدیدهيدرجهیامیزانيدهندهنشاناثر،

به مربوطاثرياندازهشاخصتوانمیx,f,tمانند هاییآمارهداشتندست

rکردبرآوردرا.  

کوهننظربر اساس
2

به،5/0و 3/0و 1/0اثر هاي، اندازهrشاخصبراي

به دلیل این که در  .شودمیقلمدادمتوسطوبزرگوکوچکترتیب

باشد در نتیجه می rي گزارش شده هاي مورد بررسی، آمارهپژوهش

در نهایت با استفاده از فن هانتر و اشمیت به . ها نیستنیازي به تبدیل آن

.گیري پرداخته شدي اثرها و نتیجهترکیب اندازه

هاي استفاده شده در فن هانتر و اشمیتفرمول
3

  شامل فرمول 

	 = 
∑
Z	و فرمول ∑   . بود =

کننده، تحلیل وجود متغیر تعدیلچنین براي تعیین وجود یا عدم هم

هايتعدیلی با استفاده از فرمول
( )

 =SEV و
∑ ( )∑ =V 

ها و محاسبات به صورت دستی انجام تمامی این تحلیل. صورت گرفت

.)23(افزاري استفاده نشد گرفت و در این زمینه از هیچ نرم

                                                

2Cohen
3Hunter and Schmidt
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  فراتحلیلهاي استفاده شده در مشخصات پژوهش-1جدول 

  پژوهشگر  منبع  عنوان پژوهش  ردیف
گیري ابزار اندازه

  سالمت روان

گیري ابزاراندازه

  آوريتاب

حجم 

  نمونه

سال 

  اجرا
  آماره

میزان 

  آماره

سطح 

  داريمعنی

ي سالمت روان و هوش بررسی رابطه  1

آوري در دانشجویان معنوي با تاب

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

- علمیي نامهفصل

  پژوهشی جنتاشاپیر

نجمه حمید، مولود 

کیخسروانی،محمد 

  مصطفی دهقانیبابامیري،

سئوالی  28مقیاس 

  سالمت روان

ي نامهپرسش

آوري کانر و تاب

  دیویدسون

100  1390  r47/0  01/0  

وروانیسالمتبرآوريتابتأثیر  2

الگويیکزندگی،ازرضایت

بهزیستیازشناختیروان

- علمیي نامهفصل

پژوهشی دانشگاه 

  علوم پزشکی لرستان

الهذبیحپورسرد،الهفیض

عبديسهرابپور،عباس

  سنگرياکبرعلیزرین،

  مقیاس

  عمومیسالمت

)28-GHQ(  

آوري تابمقیاس

)CD-RIS(  

178  1390  r  27/001/0  

اضطراب،افسردگی،بینيرابطه  3

روانیسالمتوتنیدگیآوري،تاب

  دانشجویاندرخودکشیافکاربا

SIDرضاکردستانی،داود

سید مصطفی  پورحسین،

پورمتولی عباسساالري،

  امیريمحسن

ي نامهپرسش

سالمت روان 

  1979گلدبرگ

آوري تابمقیاس

)CD-RIS(  

265  1390  r  33/005/0  

ي حمایت اجتماعی، بررسی رابطه  4

آوري و سالمت روانی تاب

  دانشجویان شاهد و ایثارگر

  هاي شهر ایالمدانشگاه

-ي علمیمجله

  پژوهشی طب جانباز

ي نامهپرسش  سارا آزادي، حسین آزاد

سالمت روان 

  1979گلدبرگ

آوري مقیاس تاب

  فیلیپس

297  1390  r  32/0000/0  

وروانیسالمتآوري،تاب  5

  زندگیازمنديرضایت

پزشکیروانيمجله

بالینیشناسیروانو

  ایران

  سامانی،سیامک

نرگسجوکار،بهرام

  صحراگرد

-افسردگیمقیاس

فشار-اضطراب

DASSروانی

آوري تابمقیاس

)CD-RIS(  

287  1386  r46/0  01/0  

وشناختیروانسرسختیيرابطه  6

درروانسالمتباآوريخودتاب

  يبازماندهبزرگساالنوجوانان

  بمشهرستانيزلزله

وپزشکیروانمجله

بالینیشناسیروان

  ایران

علیبوگر،رحیمیاناسحق

  فریدنژاداصغر اصغر

  مقیاس

  عمومیسالمت

)28-GHQ(  

آوري تابمقیاس

)CD-RIS(  

314  1387  r74/0  01/0  

رضایتآوري،تابيمقایسه  7

باوالدیندرروانسالمتوزناشویی

ویادگیريناتوانیدارايکودکان

  عادي

هاي ي ناتوانیمجله

  یادگیري

مسعودمیکائیل،نیلوفر

طالبیمسعودگنجی،

  جویباري

  مقیاس

  عمومیسالمت

)28-GHQ(  

آوري تابمقیاس

)CD-RIS(  

50  1390  r62/0  01/0  

باکوشیسختوآوريتابيرابطه  8

درروانیسالمتوورزشیموفقیت

  ورزشکاران

شناسی ي روانمجله

  معاصر

بشارت،محمدعلی

   صالحی، خدیجهمریم

محمدي، حسینشاه

  زبردستعذرانادعلی،

سالمتمقیاس

روانی ویت و ویر، 

1983  

آوري تابمقیاس

)CD-RIS(  

139    r56/0  000/0  

سالمتباآوريتابيرابطهبررسی  9

  درمعنويهوشوروان

  بوشهرشهردبیرستانیآموزاندانش

ي ششمین کنگره

پزشکیعلومدانشگاه

  تبریزخدماتو

سورانیوسف دهقانی، 

  رجبی

  مقیاس

  عمومیسالمت

)28-GHQ(  

آوري تابمقیاس

)CD-RIS(  

250  1392  r  48/0  01/0  

  نتایج

هاي ارایه شده در مطالعات وارد شده در در این بخش با استفاده از داده

ارایه  داريي اثر هر پژوهش و سطوح معنیپژوهش و با استفاده از اندازه

آوري با سالمت روان و نیز ي بین تابي اثر رابطهشده، میانگین اندازه

ي اثر، نتایج حاصل، شامل اندازه. داري آن مورد بررسی قرار گرفتمعنی

داري سطح معنیداري،معنیسطحازتبدیلیZمقدارترکیبی،اثرياندازه

با توجه به .استگزارش شده  2ترکیبی و نتایج تحلیل تعدیلی در جدول 

آوري با سالمت تابي بین، میزان رابطه2نتایج ارایه شده در جدول 

ي اثر کوهن، است که بر اساس جدول تفسیر اندازه 35/0روان، برابر 

. باشددار میمعنی>00001/0Pشود و این اثر در سطح متوسط ارزیابی می

  متغیربه دست آمده، بیانگر عدم وجود SEV/VTچنین مقدارهم

  .باشدکننده میتعدیل

بحث 

سازي یکپارچهباشوندمیانجامفراتحلیلروشازاستفادهباکههاییپژوهشبا

هاي مختلف اجرا هاي متعدد که بر روي نمونهنتایج حاصل از پژوهش

  .دهندتري از میزان تاثیر متغیرهاي مختلف ارایه میاند، دید جامعشده
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  آوريي بین سالمت روان و تابفراتحلیل رابطهنتایج -2جدول 

SEV/VT
سطح به zتبدیل 

  معناداري ترکیبی
z ̅ r پژوهش  کوهن  

87/0  00001/0 2/4 35/0  47/0 1  

27/0 2

33/0 3

32/0 4

46/0 5

74/0 6

62/0 7

56/0 8

48/0 9

  

پژوهش نشان داد که  9فراتحلیل حاضر نیز با کنار هم قرار دادن نتایج 

وجود  ريدایمعنمتوسط يرابطه سالمت روان،و  آوريتابریدو متغ نیب

آوري باال به باشد که افراد با سطح تاباین یافته بیانگر این می. دارد

رابر تنش، دالیل مختلفی که در پیشینه نیز عنوان شد از جمله مقاومت در ب

و ) 7(، واکنش سازگارانه در مقابل شرایط ناگوار )6(غلبه بر مشکالت 

توانند بر مسایل و مشکالت زندگی غلبه ، می)8(مندي اجتماعی باال توان

مندي کرده و سالمت روان خود را حفظ نمایند و از این جهت رضایت

  .کافی از زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی خود داشته باشند

درشدههاي انجامبررسیسایرهايیافتههمانندپژوهشاینهايیافته

سالمتمیزانآوري درتابتوانموثرنقشيدهندهنشانزمینهاین

پیامدهاييزمینهدر).25,24(بودزندگیازمنديرضایتوروانی

رضایتوروانسالمتسطحافزایشبههاپژوهشازشماريآوري،تاب

وولف).26،27(اند داشتهاشارهزندگیاز
1

- تابمثبتتاثیريزمینهدر

راروانسالمتکهآورتابافرادهايویژگیبرروان،سالمتبرآوري

احساسمسئله،حلدرتواناییاجتماعی،توانمانندبخشند،میارتقا

گویايپژوهشاین.کندمیتاکیدروشن،يآیندهبهباورومنديهدف

قادرندشغلیزايتنششرایطدرباالآوريتابدارايافرادکهاستآن

سطحارتقايموجبخوداینکهنمایندحفظراخویشروانیسالمت

فریبورگ، هاجمدال، روزنوینگ، ). 28،29(گرددمیروانسالمت

                                                
1Wolf

مارتینوزن وآسالکسن
2

- تابايواسطهنقشعنوانباخودپژوهشدر

ابعادباآوريتابکهدادندنشاناضطرابوترسباارتباطدرآوري

- یافته. دارددارمعنیمثبتيرابطهزندگی،ازرضایتوسالمتمختلف

پژوهش آنتونوسکیهايیافتهباسوچنین همهاي پژوهش هم
3

و

الزاروس
4

زندگیرویدادهايبرابردرآوريتابکاهش میزانکهاست

همراه افسردگییاواضطرابروانی،فشاراحساسبا نوعیفرد،دررا

- تابيزمینهدرفردهايمنديتوانارتقاياثرنخستین. انددانسته

وسالمت روانیمیزانافزایشهیجانی،وروانیمشکالتآوري،کاهش

. )25،30(بود زندگی خواهدازفردمنديرضایتمیزانافزایشنتیجهدر

پیامدهايبرآوريبمتغیرتاآینديپیشنقشبررسیاینهايیافته

.تایید نمودرا) 14(سازگارانه

آوري و سالمت ي بین تابي رابطههاي پژوهش حاضر در زمینهیافته

هاي استرازدین، لیندال و برومروان با پژوهش
5

، هارتر
6

، کلپاتریک
7

 ،

دیویدو، استیوارت، ریتچی و چاودیو
8

تول، سانگ و جردن، 
9

و  

بتانکورت و خان
10

ها بیانگر این این پژوهش). 17- 35،31(سو است هم 

زا و موقعیت آوري باال، در شرایط تنشباشند که افراد داراي تابمی

به این صورت که . نمایندشناختی خود را حفظ میناگوار، سالمت روان

اوکی، چارو و هانسن- یرزبتانکورت، می
11

در پژوهشی که بر روي  

آور در یافتند که ایجاد تفکر تابکودکان مبتال به ایدز انجام دادند، در

تواند آثاري مثبت بر سالمت روان و در نتیجه سالمت جسمی افراد می

  . )36(کودکان داشته باشد 

  گیرينتیجه

آوري و سالمت ي بین تابرابطهبر اساس نتایج فراتحلیل حاضر، میزان 

.کوهن، در حد متوسط است، مطابق جدول روان

                                                
2Friborg, Rosenvinge, Martinusen and Aslaksen
3Antonsky
4Lazaros
5Strazdin, Lyndall and Broom
6Harter
7Kilpatric
8Davydov, Stewart,  Ritchie and Chaudieu
9Tol, Song and Jordans
10Betancourt and Khan
11Betancourt, Meyers‐Ohki, Charrow and Hansen

  

References
  

1. Hosseini SA. [Fundamentals of mental health: A preliminary study of mental health mental therapy and planning in 
Islamic school]. Tehran: Beh; 2008: 65-67. (Persian)
2. Ganji H. [Mental health]. Tehran: Arasbaran; 2003: 25-6. (Persian)
3. Ryff CD, Singer B. Psychological wellbeing meaning measurement, and implications for psychotherapy research. J 
Psychother Psychosomat 1996; 65: 14-23.
4. Robbins BD. What is the good life? Positivism and renaissance of humanistic psychology. J Hum Psychol 2008; 36: 
96-112.



  و همکارانسادات مرتضوينرگس                                                             1394و خرداد ردیبهشتا، )3(17ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 108

5. Pinquart M. Moderating effect of dispositional resilience on association between hassles and psychological distress. J 
Appl Dev Psychol 2008; 23: 1-8.
6. Ciccheti D, Gramzy N. Milestone in the development of resilience. Dev Psychopathol 1993; 5: 497-774.
7. Waller MA. Resilience in ecosystemic context: Evolution of the child. Am J Orthopsychiatry 2000; 71: 290-7.
8. Conner KM, Davidson JRT. [Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-
RISC). Depress Anxiety 2003; 18: 76-82.
9. Garmezy N. Resilience and vulnerability to adverse developmental outcomes associate with poverty. Am Behav Sci 
1991; 34: 416-30.
10. Masten AS. [Ordinary magic: Resilience processes in development. Am Psychol 2001; 56: 227-38.
11. Rutter M. Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. J Fam Ther 1999; 21: 119-44.
12. Luthar SS, Cicchetti D, Becker B. The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. 
Child Dev 2000; 71: 543-62.
13. Hjemdal O, Vogel PA, Solem S, Hagen K, Stiles TC. The relationship between resilience and levels of anxiety, 
depression, and obsessive-compulsive symptoms in adolescents. Clin Psychol Psychother 2011; 18: 314-21.
14. Kumpfer KL. Factor and processes contributing to resilience: The resilience framework. New York: Kluwer 
Academic; 1999: 269-77.
15. Mylant M, Tde B, Cuaves E, Meehan M. Adolescent children of alcoholics: Vulnerable or resilience? J Am 
Psychiatry 2002; 8: 57-64.
16. Rutter M. Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. Br J 
Psychiatry 1985; 147: 598-611.
17. Harter SL. Psychological adjustment of adult children of alcoholics: A review of the recent empirical literature. Clin 
Psychol Rev 2000; 20: 311-37.
18. Lee JE, Sudom KA, Zamorski MA. Longitudinal analysis of psychological resilience and mental health in Canadian 
military personnel returning from overseas deployment. J Occup Health Psychol 2013; 18: 327.
19. Glass GV. Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educ Research 1976; 5: 3-8.
20. Farahani HA, Oreizy HR. [Advanced research methods in humanities (a practical approach)].  Isfahan: Jihad; 2009: 
89-95. (Persian)
21. Hunter JE, Schmidt FL. Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings. New York: Sage; 
1990: 65.
22. Streiner DL. Meta-analysis: A 12-step program. The electronic journal of gambling issues 2003; 23: 61-75.
23. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale, N.J: Lawerence Erlbaum 
Association; 1988: 119-20.
24. Silliman B. Rationale for resilient families’ concept paper. New York: National Network for Family Resiliency; 
1994: 56-7.
25. Lazarus A. Relationships among indicators of child and family resilience and adjustment following the September 
11, 2001 tragedy. [cited 2004]. Available from: URL; www.marila.Emory.edu/faculty/lazarus.htm
26. Lazarus A. Ordinary magic: Resilience processes in development. J Am Psychol 2001; 56: 227-38.
27. Hamarat ER, Thompson DA, Zabrucky KM, Matheny KB. Perceived stress and coping resource: Availability as 
predictors of life satisfaction in young, middle-aged, and older adults. J Exp Aging Res 2001; 27: 181-96.
28. Wolff T. Consultation and education in community mental health centers: A setting for applied community 
psychology. New York: Division of Community Psychology Newsletter; 1982: 96-105.
29. Friborg O, Hjmedal O, Rosenvinge OH, martinusen M, Aslaksen M. Resilience as a moderator of pain and stress. J 
Psychosom Res 2006; 61: 213-19.
30. Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass; 1987: 1-9.
31. Strazdin L, Broom D. The mental health costs and benefits of giving social support International. J Stress Manag 
2008; 14: 370-85.
32. Kilpatric R. Support, social, relationships and mental health. Phys Med Rehabil 2005; 4: 349-64. 
33. Davydov DM, Stewart R, Ritchie K, Chaudieu I. Resilience and mental health. Clin Psychol Rev 2010; 30: 479-95.
34. Tol WA, Song S, Jordans MJ. Annual research review: Resilience and mental health in children and adolescents 
living in areas of armed conflict–a systematic review of findings in low‐and middle‐income countries]. J Child Psychol 
Psychiatry 2013; 54: 445-60.
35. Betancourt TS, Khan KT. The mental health of children affected by armed conflict: Protective processes and 
pathways to resilience. Int Rev Psychiatry 2008; 20: 317-28.
36. Betancourt TS, Meyers‐Ohki SE, Charrow A, Hansen N. Annual research review: Mental health and resilience in 
HIV/AIDS‐affected children–a review of the literature and recommendations for future research. J Child Psychol 
Psychiatry 2013; 54: 423-44.


	1 abs mortazavi.pdf
	1 Mortazavi.pdf

