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 چكیده 
 بی نوجوانان در  روانشناختی سرسختی و تحمل آستانه اساس بر زندگی کیفیت بینی تحقیق بررسی  پیش هدف از این

 و سرپرست بی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را نوجوانان-است. روش تحقیق، توصیفی بدسرپرست و سرپرست

 مازندران تشکیل می دادند که نمونه ی این تحقیق را بر اساس فرمول تعیین استان در بهزیستی نظارت تحت بدسرپرست

با تکنیک خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند،تشکیل می  بدسرپرست و سرپرست بی نوجوانان نفر از  325حجم کوکران،  

 سنجش ( و2003دیویدسون   و کانر تاب آوری دادند. ابزار این تحقیق، پرسشنامه های سنجش آستانه تحمل از مقیاس

اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  بوده (WHOQOL-BRE) زندگی ( و کیفیتAHI) اهواز سرسختی

 ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که؛ بین بینی

دار وجود بدسرپرست ارتباط معنی و سرپرست بی نوجوانان در  روانشناختی سرسختی و تحمل آستانه با زندگی کیفیت

 بی نوجوانان در  روانشناختی سرسختی و تحمل آستانه با زندگی کیفیت جه گیری: با توجه به ارتباط بین بینینتی دارد.

به  روانشناختی سرسختی و تحمل در آستانه تواند به عنوان یک عامل پیش بینی کنندهبدسرپرست می و سرپرست

توان کسانی که آسیب های بیشتری مواجهند میسحساب آید، لذا با تعیین میزان آن به ویژه در افرادی که با استر

باشد را شناسایی و مورد حمایت و ها در معرض خطر بیشتری میپذیری بیشتری داشته و سالمت و کیفیت زندگی آن

 اقدامات پیشگیرانه الزم قرار داد.

 . 

  

 وآستانه تحمل ،یسر سخت ،یزندگ تیفیکهاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه -1
 کیفیت ارتقای توسعه، و فرهنگی سیاسی اجتماعی، ابعاد به المللیبین سازمانهای و نظریه پردازان وجهت با همزمان

 توسعه اصلی هدف بلکه توسعه و رشد مرسوم هایسیاست از حاصل پیامدهای نامطلوب با برخورد برای ابزاری صرفاً نه زندگی

 عالوه بر و یافتند کیفی نیز تغییراتی هابرنامه عملکرد ارزیابی هب مربوط هایشاخص راستا این در و گرفت قرار مورد تأکید

 خوراك، چون عینی مسائلی از رفاهی نیازهای یعنی. شدند نیز شامل را ذهنی و اجتماعی هایمؤلفه عینی، و فردی عناصر

 محیط حفظ زندگی، کیفی هایجنبه ارتقای اجتماعی، تأمین همچون جدیدی ابعاد رفته، فراتر و مسکن بهداشت پوشاك،
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به. است دربرگرفته را توسعه فرایند مختلف سطوح در مشارکت مردم برای الزم شرایط آوردن فراهم و ملی همبستگی زیست،

 اما است قرار داشته ریزانبرنامه توجه مورد دیرباز از اجتماعی و فردی مقیاسهای در زندگی ارتقای کیفیت که هرچند طورکلی

 انسانی نگرشی تدریجبه توسعه، هایبرنامه قالب در تدوین آنها و توسعه اجتماعی هایهدف یافتن اولویت با و اخیر هایدهه در

 هایدر حوزه هاسیاستگذاری و هاریزیبرنامه همچنین و توسعه ادبیات قلمرو به زندگی، پیرامون کیفیت شناختیجامعه و

 افراد زندگی کیفیت بهبود و حفظ بر غالباً ریزی زیست محیطیبرنامه و مدیریت و اقتصادی توسعه اجتماعی، خدمات به مربوط

این پژوهش نیز در همین راستا و با [. 1]اندشده متمرکز گذارند،می تأثیر جوامع زندگی کیفیت عواملی بر چه اینکه و جوامع و

 یروانشناخت یحمل و سرسختآستانه ت اساس متغیرهای محیطی و بطور ویژهبر  یزندگ تیفیک ینیب شیپهدف بررسی 

 ریزی شده و در بین نوجوانان بدسرپرست مورد مطالعه قرار گرفت.طرح

 

 بیان مساله -2
 ب ووـدگى خـناز زیف گوناگونى رلیل تعادهست. به همین ده و بشر بواره آرزوى هموب ندگى باکیفیت مطلوزشتن دا

به ، دگى پویاستـنزکیفیت د بعااینکه ابا عنایت به  [.2]ستا هدـه شـئاراین ـمحققان و ندیشمندى اسواز  1ندگىز کیفیت

ا ـر بـیگف درـطاز [. 3]دوـجتماعى نیز مهمتر مىشو انى روامل اعوو اهش یافته ـمانى کـجسد اـبعامسن اد فرل در امثاان عنو

ه ندزبیستم فقط ن قردر سالمت و شت اصلى بهدا الشـه چـگرچاه ـت کـیافان درتومىل حاو ضعیت گذشته وه ـاهى بـنگ

همیت خاصى آن از اتوجه به  ”ستاا کیفیتى برتر ـبدن رـدگى کـنزه زین حودر اجدید ن صلى قراما چالش ا”ده بون ماند

و کند ندگى مىدر آن زشى که ارزسیستم و فرهنگ ، ىـدگى شخصـنزت ـموقعید از رـفدرك ندگى ز کیفیت ست.ردار ابرخو

ى ـشاف ارزهداهد تا دمى زهجااد افرابه م ین مفهوا [.4]سته اتعریف شدن یشاى الویت هاو او هااردستاندرات، انتظاا اف،دـها

ر اــچهدر دگى ــنزت ــکیفی لىـصد ااـبعد. اشومىن ها نمایاآنعمومى دن بهتر بوس حساا و درد ـکننل اـنبن را داـدگى شـنز

موضوعاتى که از  یکى .[5]ن اـبیدن بهتر بوس حساد و اعملکراز  کلىت کا، ادراجتماعى، اىــنو رواى ــهن، ذىــد: فیزیکــبع

قع به وا ده و درها بوسیبآ ترمیم ازتر ارـفآن ست که قصد ده اجلب کرد به خوان را هشگروپژرى از خیر توجه بسیاى اهاههدر د

مثبت ت به موضوعاا گرى مثبتـشناسرواند. ـباشمىا رـشناسى مثبت گ، روانستاندگى زت ـکیفیدن رـه کـسمت بهین

سعى دازد و پربینى مىش خو ، آستانه تحمل وب آورىاـت، سرسختی، گاهىدآخوى، منددخر، کامىداـر شـر نظیـدگى بشـنز

، شناختىروان ین بهزیستى ابنابرزد؛ تر ساارندگى بشر همورا در زمثبت ى ین مؤلفههار اى حضوـعملو کند با نگاهى علمى مى

ان هشگروتوجه پژرد موا گر مثبت ىـشناسد روانرـیکدر روه ـت کـساایى ـههـرین حیطـت مهم ورى ازب آاـتو ى ـبینش وـخ

 که ندا دهنمو حمطر را نشناختیروا سرسختی ممفهو ننشناساروا ،سرسختی و تحمل مسئله زیسا رشکاآ یستارا در. ستا

 در را نهاآ که معنی بدین. کند تعدیل ادفرا در را هازاسسترا با مقابله هنحو ستا ممکن که شخصیتی یژگیو از ستا رتعبا

 معرفیای هپیچید شخصیتی یژگیو را سرسختی ،[6] 2کوباسا لتآو زانسو. نماید رییا سزاسترا موقعیت میزآ موفقیت تحلیل

 از تر مهم و زا سسترا ملاعو از عیانوا بین تعامل سدرمی بنظر. ستا هشد تشکیل تعهد لکنتر ،چالش مؤلفه سه از که میکند

 حمایت منابع ادتعد و عنو آن، در که موضوعی. دمیشو ابضطرا یا تنش به منجر ه،پدید ینا از ادفرا ادراكی هنحو آن،

 و خویش شتندا ستدو و دخو شپذیر( 2001) یتوا نظر طبق. میکند یفاا مهمی نقش ،فرهنگی اتتاثیر و دموجو جتماعیا

ی جنبه از دل،متعا جتماعیا نظر از د،شا نیروا نظر از ،عیب بی یفکر نظر از ،المس جسمی نظر از که نسانیا به نشد تبدیل

 ارقر موضوعاتی رشما در و ستا روان سالمت تخصوصیا از ،باشد لمسئو فرهنگی نظر از و مولد دیقتصاا نظر از ه،گاآ سیاسی

 سرپرست نناز ندگیز کیفیت بر که ییگرد متغیر ،سرسختی بر وهعال. مییابد طتباار سرسختی با مفهومی تیرصو به که دارد
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 روان بهزیستی از که ادیفرا که نداداده ننشا ایدهگستر یهشهاوپژ. ستا نشناختیروا بهزیستی دشومی قعوا موثر ارخانو

 یکل ربطو و مناسب جتماعیا تتباطاار ،ندگیز از تلذ دن،بو دشا قبیل از یژگیهاییو دارای قطعاً ندرداربرخو یبهتر شناختی

. نددار پایینی شناختی روان بهزیستی و نیروا شتابهد که ستا ادیفرا از بهتر آن ندگیز کیفیت و دهبو ندگیز از باالتر ضایتر

 و 1نگوینا که هشیوپژ در[. 7]دمیگیر بر در را ادفرا جتماعیا و نیروا ،جسمی سایشآ و سالمت وتمتفا دبعاا ،ندگیز کیفیت

 ندگیز کیفیت با داری معنی و مثبت طتباار یگیردیا هنگیزا و سرسختی که دبو ینا از حاکی نتایج ندداد منجاا [8] رانهمکا

در واقع  آستانه تحملباشد. یکی دیگر از متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر آستانه تحمل افراد میدارد.  نشجوییدا

شود. یمرفتارهای منفی ساز بروز خشونت و ه زمینهظرفیت تحمل روانى افراد است که با پایین آمدن آن در هر طیفى از. جامع

در واقع یابد. کاهش می افراد باال رفته و کمکم آستانه تحمل گردد سطح برانگیختگیعوامل مختلف محیطى و روانى سبب می

و  عصبانی تنشی گرددکه انسان توان کنترل خشم خود را نداشته باشد و با کوچکتریناطالق می آستانه تحمل پایین به حالتی

رسد این رفتار مشخصه در کیفیت زندگی تاثیرگذار باشد. با توجه به مطالب ارائه شده پژوهشگر در به نظر می پرخاشگر شود.

سرپرست و پی پاسخ به این پرسش است که آیا کیفیت زندگی بر اساس آستانه تحمل و سرسختی روانشناختی در نوجوانان بی

 ی است؟بینبدسرپرست قابل پیش

 مبانی نظري -3
 کیفیت زندگی

پردازد؛ اینکه گردد که در کتاب نیکوماخس به موضوع سعادت انسانی میآغاز بحث کیفیت زندگی به زمان ارسطو باز می

در نظر  2توان سعادتمند شد؟ او زندگی خوب را معادل شادکامیهایی است و چگونه میسعادت چیست؟ عبارت از چه فعالیت

کند سالمتی که باعث رضایت مندی در یک و ذکر می پردازددر عین حال به تفاوت این مفهوم در افراد مختلف میگیرد و می

دارد که شادکامی نه تنها برای افراد مختلف کند یکسان نیست و بیان میشود با ثروت که فرد فقیری را شاد میفرد بیمار می

رویکرد آکادمیک به کیفیت [. 9]شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در

ای یافت. و در کتاب خود به نام اقتصاد و رفاه به این موضوع پرداخت سیر تازهگمیالدی یعنی زمانی که پی 1920زندگی از سال 

قتصاد و رفاه نوشته بود بکار رفت. این و در کتابی که درباره اگتوسط پی 1920عبارت کیفیت زندگی برای اولین بار در سال 

بعد از جنگ جهانی دوم، سازمان بهداشت جهانی تعریفی وسیع از سالمتی ، نظریه تا جنگ دوم جهانی به فراموشی سپرده شد

اصطالح کیفیت زندگی در مباحث اقتصادی و اجتماعی مورد  1950شامل: سالمت فیزیکی، روانی و اجتماعی ارائه نمود. تا دهه 

تعریف کیفیت زندگی از [. 10]گرفت. تا این که با شناخت سلسله نیازهای آبراهام مزلو، به انواع نیازها توجه شداستفاده قرار می

های ارتقاء سالمت اثر گذار خواهد بود، به دلیل اینکه فنون ارزشیابی و این حیث مهم است که بر فنون ارزشیابی و برنامه

کیفیت  .گذارندها واصولی است که برطرح تحقیقات اثر میهای فلسفی، ارزشحت تاثیر دیدگاههای ارتقاء سالمت تبرنامه

ای است که به صورت پیچیده بهداشت جسمانی، وضعیت روان شناختی، سطح استقالل، روابط اجتماعی، زندگی مفهوم گسترده

یت زندگی شامل تمام عملکردهای زندگی مانند کیف .سازدهای برجسته محیط او مرتبط میباورهای شخصی فرد را به مشخصه

باشد. این عبارت عموما به تغییر پذیری در دامنه زندگی افراد بر عملکرد احساسی، فیزیکی، شیمیایی، درد، خستگی و غیره می

باشد. آن میباشد و یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی افراد بعد روان شناختی های مختلف بدن میاساس اندازه گیری ارگانیسم

های مختلف تعابیر متفاوتی دارد ولی اصوال به رضایت افراد از کیفیت زندگی برای افراد مختلف در موقعیت کلیبه صورت 

شودکه چیزی یا کسی از در معنای لغتی ))کیفیت((به مرتبه یا میزان برتری یا مطلوبیتی گفته می[. 9]گرددزندگی خود بر می

)) زندگی(( وضعیتی است که فعالیت بخش  .شودهایی است که به چیزی یا کسی نسبت داده میصهآن برخوردار است ویاخصی
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گیرد و به طور خالصه ))زندگی(( نشان دهنده موجودیت رفتار، سطح تحول، منابع لذت و ناکامی وجود فرد را در بر می

ئه تعریف واحد برای کیفیت زندگی اتفاق نظر وجود ارگانیزم از تولد تا مرگ است.به رغم تالشهای انجام شده هنوز برای ارا

ندارد زیرا از عناصر و اجزایی برخوردار است که محتوای آنها نیز موضوع بحث و بررسی گوناگون قرار دارد و در مورد گنجاندن و 

گذشته فرد متغیر های یا حذف عناصر نیز نظر قطعی وجود ندارد و درجه اهمیت عناصر به تناسب مکان، زمان زندگی وتجربه

کیفیت زندگی را، ادراك فرد از  [11]1ها کیفیت زندگی وجود دارد. سازمان بهداشت جهانیکند که به تعدادانسانبیان میاست. 

برد از یک سو و انتظارها، معیارها و عالقه جایگاهش در زندگی در چهار چوب نظام ارزشی و فرهنگی است که در آن به سر می

  کند.ر تعریف میاش از سویی دیگ

 آستانه تحمل

ن نشا، 4مل تنیدگىابر عوابردر  3متوستانه مقاى آمؤلفههاد و بعان اموایک مطالعة جامع پیر( در 2003ان )یگرو د 2روچ

ند ادهمؤلفانى بوان و هشگروجمله نخستین پژ، از 7تنىن روان متخصصاو  6یکژفیزیولون شناسا، روان5نند که عصبشناسااداده

، میزآیط تهدیداشررآور و فشاى بر موقعیتهاابردر جامعه اد فرامت ومقاان تورت و قدن مواپیردازى نظریهپرو هش وژکه به پ

 8یزد درون رنظیر غد، مل جسمانىانقش عوو سهم ، جامعهاد فرى امل مؤثر بر تحملپذیراتبیین عون در ین محققااند. اختهداپر

ن عم حامیازنند. به دامل مىاسایر عواز مهمتر و برجسته تر اد را فرایخت جسمانى ر ونسمیترها( اتررو )نو 9شیمایى مغزن ناقالو 

 هستگا، دمختلفى هارآورفشازا و مل تهدیداعوژى( پسیکولورو)نو10شناختىروان-عصبو عصبشناختى ى هادیکرن رومتولیاو 

ین گونه در اتوجه ر خودرنکته ، یکنند. لزتغییر مىساش ستخود، را دسیستم غدب و عصاه استگاه دیژوبه ن، مختلف بدى ها

ر شکاآست که است دى در دهشى متعدوپژى یافتههاوزه مراست. امل تنیدگى ابر عوابردى در فرى هاوتتأکید بر تفا، هادیکررو

. ستایکدیگر وت از متفا، میزآتهدیدى موقعیتهااد در فراشیمیایى مغز ن فعالیت ناقالان میزو ها نمورسطح ترشح هوزد مىسا

، میزآیط تهدیدابا شرن شدرو بهو رومل تنیدگى است که گرچه عواساخته ر شکاآهشى وپژو ین قلمرى ایافتههاآن، بر ون فزا

 د.مىشوات آن منه تأثیراز داکاستن و یا فر، و تهدیدن ندن رامیااى از برن مختلف بدى هاامنداموجب بسیج 

 سرسختی روانشناختی

توجه رد مووزه مر، اىـنى رواهاراـمقابله با فشز در ساومى شخصیتى مقاـژگیوک ـیان وـهعنـناختى بـشروان سرسختى

ت ـه فعالیـبل غوـستانى مشرمشاغل بیمادر ه ـکد وـىشـمادى رـفامت بیشتر ود که سبب مقاـمعتقدنرى یاـبسو گرفته ار قر

د، مىشور ى تصوـهنر ذنچه بهطوآ ثرابه د عتقادار، امعنىو جالب رب اـه تجـیش بارـگ، هـل توجـقابوى تند. حس کنجکاـهس

و ى ـیدرأوـخد، پیشرفت منجر شوو د ـشره ـت بـسامهم که ممکن ه نگیزاهر و ست اى ـطبیعى زـر چیـکه تغییرى نتظاا

 [13]ران همکاو ا ـکوباس[.12]د ـدگى مفیـنار زشودقایع وا ـبرى گازاـسدر ت ـساممکن ، متومقاو ستقامت اایى ـناتورت، دـق

، سطح باال هستندس سترامنفى ى سطه پیامدهاوامت که وع مقاــک منبــیان وــهعنــبرا  »یتــختى شخصــسسر«م مفهو

، در دــندبوه دــالم مانــسر، اـکس ترـساز ااالیى ـه بـجد درجووکه با  آنیف مدیرـتوصاى رـبو  [.14]دـندتوصیف کر

ع ـقدر واختى ـسرس .مىشدده برربهکا، نددادعه ـتوسس را ترـساا ـرتبط بـمختلف مى هارىه بیماــانى کــا کســه بــمقایس

                                                           
1 World Health Organization 
2 Ruch 
3 Resistence throshad 
4 Stressors 
5 Neurologists 
6 Physiological psychologists 
7 Psycho-somatic professions 
8 Endocvine gland 
9 Eransmitters 
10 Neuro psychology 
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ى یژگىهان ومیادر جتماعى ى ااـهرتاـمهو ر ـتفکى اـسبکهو از شته ره دااـشا »یابى شناختىس ارزساابر د فرد عملکر«به 

 .دـىباشـمه دـکننانمل نگراعوات ثرر امهازا و یط تنشاشرد در تأثیر بر عملکراى سد بررست که به نظر مىامهم شخصیتى 

بیشتر بر و ند ردارس باالیى برخوـنفتزـعاز د. ـىکننـمرزه کمتر مبان ندگىشاد و زوـى خـمنفى اـههـسرسخت با جنباد فرا

ه با ـفعاالنض عوو در ستکم نمىگیرند دیا ه یددنات را همیت مشکالاند . ورزمنفى تأکید مىى هاادیدروا ـمثبت تى هاادیدرو

را سرسختى ، شخصیتره اـبد دروـموجى اـههـنظریده از ستفاابا  .کوباسال کنندـحآن را مىکوشند و ه جه شدامود مسائل خو

د، رـجویى سرچشمه مىگیرزهمبال و کنتر، هماهنگ تعهدو چه رعمل یکپااز که نجهآد و خورد وـمدر ا ـهوربااز ترکیبى 

در که ادى فرا .ندن دارطمینادار اىـمعنو ب ـى جالـجهتدر  ندگىرب زتغییر تجااى رـبد نایى خوامتعهد به تواد فرا. دکر فـتعری

نچه ش آا تالـد بـندره قاـد کـنورن باـیابر و نند دامىل کنتر ىـقابل پیشبینرا ندگى ى زهاادید، روهستندى قول رـه کنتـمؤلف

ا ـا بـهآنه ـد کـهدىـمن شاند ندارکامل ل رـه کنتـکادى فرد اعملکر.هندار دت تأثیر قرـد تحـهدمىن رخ فشااطردر اکه را 

تقل عمل کنند ـمسر وـهطـند بدرقاو ند ار دارصراندگى اى زبرد خوى مسئولیتهاو در مىکنند رد برخوسزا سترادث اوـح

[15.] 

م نجااندگى بر زت ـثابى اـههـتکا بر جنبى ابهجا، ندار دارطح باالیى قرـسدر ویى ـجرزهاـمبى هـمؤلفدر که ادى فرا

با رد برخوم ندگى هنگار زبسیاى خستگىهادر ه ـد کـنار داررـقادى رـفال ـمقابدر  .نددارز ـیط تمرکاق با شرتطابات و تغییر

. مىشونده الش کشیدـه چـبد و وـىشـه مـر گرفتـنظدر میز آا تهدیدـیه و دـته کننـها خساى آنندگى برت، زمشکال ادثحو

سالمتى هى تهدیدکننددى، دـل متعـماعون اـن میـید و در امىشوط مربول تغاـشاه ـب، خصـندگى هر شى ز هعمد قسمت

بر ابردر ند اتىکه شخص نتورصودرى مىباشد. ـنروال ـماکلى عوروـهطـبس و ترـس، املاین عوارین ـمتـمهاز ت. ـسن انساا

گر مسائل زغاد آخوارض، ین عوابتال به اهد شد که اخورى فتاو رنى روا-جسمىد متعدارض عور چا، دمقابله کندسزا سترامل اعو

المت ـسو ى ـنروات ـشامر بهداتوجه بیشتر به ام لتزاپس ، مىنمایدوز برآن پى در ست که ى ارـیگدد ـجدیى هاارىشوو د

 [.16]د مىشوس حسار ابسیان ستاربیمان کنارمانى کاـجس

 

 قیتحق اتیفرض -4
 فرضیه اصلی

سرپرست و بد ت زندگی را در نوجوانان بیبینی کنندگی کیفیی قدرت پیشروانشناخت یآستانه تحمل و سرسخت

 سرپرست دارد.

 فرضیات فرعی

 سرپرست و بد سرپرست دارد.بینی کنندگی کیفیت زندگی را در نوجوانان بیقدرت پیشآستانه تحمل  (1

 سرپرست و بد سرپرست داردبینی کنندگی کیفیت زندگی را در نوجوانان بیی قدرت پیشروانشناخت یسرسخت

 

 قروش تحقی -5
تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر 

مورد  یجامعه آمارباشد. قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی می

در استان مازندران  یستیبهز یسرپرست تحت سرپرستیبدسرپرست و ب سال( 18تا  14نوجوانان )سنین  هیمطالعه شامل کل

 باشد. نفر می 4648که تعداد آنها در کل استان مازندران برابر  بوده
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 ( تعداد نمونه منتخب1جدول )

 شهرهای منتخب
تعداد نمونه 

 منتخب

نمونه نهایی فرمول کوکران جامعه 

 معین

 386 1700 ساری، نکا و بهشهر کالردشت،چالوس، محمود آباد، سوادکوه،

عدد  352عدد برآورد شد؛ اما با توجه به بازگشت  386فرمول کوکران تعداد حجم نمونه پژوهش حاضر براساس 

روش نمونه و  بوده است( %91پرسشنامه صحیح و کامل، مبنابر اساس این تعداد قرار گرفته است)نرخ پاسگخویی به پرسشنامه 

( شهرستان های استان مازندران سه 21به این ترتیب که از تعدا کل ) .می باشدتصادفی شه ای خوگیری در پژوهش حاضر 

سپس یکی از خوشه  1تایی( شامل شهرهای منتخبی از غرب، مرکز و شرق استان مازندران است. 7خوشه تبیین شد. هر خوشه)

هر می باشد، به صورت تصادفی به عنوان نمونه ها شامل شهرهای کالردشت،چالوس، محمود آباد، سوادکوه، ساری، نکا و بهش

 انتخاب شد.

 ها ابزار گردآوري داده

 الف( پرسشنامه کیفیت زندگی

سوالی  26پرسشنامه استفاده شد این  (WHOQOL-BRE) یزندگ تیفیکبرای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه 

توسط گروهی از کارشناسان سازمان  1996ال سنجد. این مقیاس در سکه کیفیت زندگی کلی و عمومی فرد را می دارد

زیرمقیاس و یک نمره  4سوالی این پرسشنامه ساخته شد. این پرسشنامه دارای  100های فرم بهداشت جهانی و با تعدیل گویه

. ها عبارتند از: سالمت جسمی، سالمت روان، روابط اجتماعی، سالمت محیط اطراف و یک نمره کلیکلی است. این زیر مقیاس

 100تا  0ای استاندارد بین آید که باید از طریق یک فرمول به نمرهدر ابتدا یک نمره خام برای هر زیرمقیاس به دست می

. میزان پایایی این پرسشنامه در پژوهش خورشیدی و همکاران تبدیل شود. نمره باالتر نشان دهنده کیفیت زندگی بیشتر است

 ن روایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت.اعالم شده و همچنی 0.79مقدار  [17]

 ب( پرسشنامه سرسختی روانشناختی

سرسختی روانشناختی  پرسشنامهاستفاده شد.  (AHIاهواز ) یپرسشنامه سرسختبرای سنجش سرسختی روانشناسی از 

است. در نمره گذاری « اوقاتبیشتر »و « گاهی اوقات»، «به ندرت»، «هرگز»ماده است و هر ماده دارای چهار گزینة  27دارای 

که دارای بار  21، 17، 13، 10، 7، 6در نظر گرفته شده است. به استثنای عبارات  3، 2، 1، 0برای هر ماده به ترتیب مقادیر 

 81تا  0شوند. دامنه نمره در پرسشنامه سرسختی روانشناختی عدد عاملی منفی هستند و به شیوه معکوس نمره گذاری می

در پژوهش   .مره باال در پرسشنامه سرسختی روانشناختی نشان دهندة سرسختی روان شناختی باال در فرد استاست. کسب ن

سرسختی روانشناختی اهواز، ضریب آلفای کرونباخ به کار  پرسشنامه برای سنجش همسانی درونی [18]کیامرثی و همکاران

 74/0و  76/0، 76/0های دختر به ترتیب، های پسر و آزمودنیمودنیها ضرایب آلفا برای کل نمونه، آزبرده شد و بر پایة یافته

 66پسر و  53دانشجو ) 119این آزمون دوباره پس از شش هفته به ” مقیاس سرسختی اهواز“بدست آمد. برای سنجش پایایی 

ن دوباره برای کل ها در دو نوبت یعنی پیش آزمون و پس آزموهای آزمودنیدختر( ارائه شد. ضرایب همبستگی بین نمره

 [19]غفوری ورنو سفادرانی، کمالی و نوری . به دست آمد 85/0های دختر و آزمودنی 84/0های پسر ، آزمودنی84/0آزمودنیها 

روایی این آزمون را به روش روایی همزمان با سه مالك، مقیاس اضطراب عمومی، پرسشنامه افسردگی و خودشکوفایی مزلو 

( معنادار بودند.  >001/0pبود که کلیة ضرایب در سطح ) 62/0و  67/0، 65/0دست آمده به ترتیب محاسبه کردند. ضرایب ب

 .نیز محاسبه شد که روایی بدست آمده رضایت بخش بود« سرسختی روانشناختی»ی در ضمن روایی همزمان با تعریف سازه

                                                           
 mz.ir-Ostan        سایت استانداری مازندران                                             مبنای تقسیمات کشوری مد نظر قرار گرفته است:     1
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 ج( پرسشنامه آستانه تحمل

ای گزینه 5 گویه 25 ( استفاده شد که شامل2003دیویدسون )  و انرک تاب آوری برای سنجش آستانه تحمل از مقیاس

امتیاز  درست با همیشه ،4 امتیاز اغلب درست با ،3 امتیاز درست با گاهی ،2 امتیاز درست با بندرت ،1نادرست با امتیاز  )کامال

است.  داده انطباق در ایران تفادهاس برای را آن است. وی هنجاریابی شده [20]محمدی توسط ایران در مقیاس این است. (5

و  0 آزمون بدون تاب آوری نمره این برای نمره شوند. حداقلمی محسوب آورتاب افراد بگیرند، جزء 60 از باالتر نمره که افرادی

 افراد اندتومی خوبی به پرسشنامه این که باورند این بر مقیاس این است. سازندگان 125آن با تاب آوری کامل با نمره  حداکثر

 برده کار به و بالینی پژوهشی هایموقعیت در تواندمی و کند جدا بالینی غیر و بالینی هایگروه در آور تاب از غیر را آور تاب

 و اندگزارش شده کافی مقیاس این واگرای و همگرا روایی .باشدبات رسیده و مورد تایید میشود، بنابراین از نظر روایی به اث

 منفی، عواطف تحمل شخصی یا به غرایز اعتماد شخصی، شایستگی یا استحکام عامل 5 وجود اکتشافی، عامل تحلیل نتایج

[. 21]است کرده تأیید آوری تاب مقیاس برای را معنویت و مهار روابط ایمن، منفی، عواطف تحمل عواطف یا مثبت پذیرش

برای . است گرفته قرار و تأیید بررسی مورد بیمار و بهنجار های نمونه مقدماتی مطالعات در نیز آوری تاب فارسی فرم روایی

 پژوهش آزمون در این پایایی توان به تحقیقات مختلف اشاره نمود. برایمی دیویدسون و کانر آوری تاب تایید پایایی مقیاس

 است.  آمده بدست 87/0 کرونباخ آلفای ضریب [22] صحراگرد و جوکار سامانی،

 هاتجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. 19spssهای آماری پژوهش از آزمون رگرسیون خطی و از نرم افزار تجزیه و تحلیل  داده

 

 قیتحق يها افتهی -6
دهد. یعنی اینکه توزیع یک صفت در یک نمونه را با ها را نشان میاسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده-آزمون کولموگروف

ها دارای توزیع نرمال باشند امکان استفاده از آزمون پارمتریک کند. اگر دادهایسه میتوزیعی که برای جامعه مفروض است  مق

 وجود دارد و در غیر این صورت باید از آزمون ناپارمتریک استفاده  شود.

 اسمیرنوف-( آزمون کولمگروف2جدول)

 اسمیرنوف-فکولمگرو آزمون تحمل آستانه روانشناختی سرسختی زندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت

 کولمگروف-اسمیرنوف 0.100 0.178 0.109

 سطح معناداری 0.000 0.000 0.000

است بنابراین   05/0باتوجه به نتایج جدول فوق چون مقدارسطح معنی داری برای تمامی مولفه ها کمتر از مقدار خطا

 ارامتریک استفاده شد.باشند. بنابراین از آزمون های غیر پ نرمال نمی توزیع متغیرهای تحقیق دارای

 آزمون فرضیه ها 

 فرضیه اصلی

سرپرست و بد بینی کنندگی کیفیت زندگی را در نوجوانان بیی قدرت پیشروانشناخت یآستانه تحمل و سرسخت

 سرپرست دارد.

 زندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت روانشناختی سرسختی و تحمل همبستگی آستانه آزمون ( نتایج3جدول)

زمون همبستگیآ متغیر یبینی کنندگی کیفیت زندگقدرت پیش   

 **Spearman Correlation .503 تحمل آستانه

Sig. (2-tailed) .000 
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N 353 

 **Spearman Correlation .604 روانشناختی سرسختی

Sig. (2-tailed) .000 

N 353 

 ( وجود دارد یعنی بین آستانه%50تگی به مقدار)بنابراین بین دو متغیر همبس sig<0.05 تحمل چون در مورد آستانه

 زندگی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.  همچنین در مورد سرسختی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت و تحمل

 قدرت و روانشناختی ( وجود دارد و همبستگی بین سرسختی%60بنابراین بین دو متغیر همبستگی) sig<0.05 روانشناختی

 زندگی وجود دارد. کیفیت نندگیک بینیپیش

 (خالصه مدل متغیر هاي مستقل4جدول )
R 2ضریب تعیینR  هضریب تعیین تعدیل شد  انحراف معیار خطا ها 

.662a .438 .411 .51620 

 را متغیر دو بین همبستگی شدت عبارتی به و متغیر دو بین ساده همبستگی به دارد اشاره 0.66 با است برابر R مقدار

های مستقل با متغیر وابسته  متغیر دو بین است، نمایان( متغیر دو بین همبستگی) R مقدار از که طور همان. دهد می نشان

 مستقل، متغیر توسط تواند می وابسته متغیر از مقدار چه که دهد می نشان 2R مقدار دارد. وجود قوی حد در همبستگی

 کند. تبیین وابسته را  متغیر تغییرات از %43 دتوان می های مستقل متغیر مثال این در. شود تبیین

است که بیان گر این است که  0.05از میزان  متغیر حاضر کمترنشان می دهد که میزان معنا داری در  1آنوا (5)جدول

 است.مدل رگرسیونی معنا دار 

 زندگی کیفیت کنندگی بینیپیش تحمل با قدرت آستانه, روانشناختی (آنالیز واریانس متغیر هاي سرسختی5جدول)

 سطح معناداری F مربع میانگین df مجموع مربعات مدل

 000a. 16.363 4.360 2 8.720 رگرسیون

   266. 351 11.191 باقی مانده

    353 19.911 کل

 و وابسته اینکه رابطه خطى بین متغیر مبنى بر  ، لذا فرضیه صفرباشدیم کوچک چون سطح معنى دارى مشاهده شده

اطالعاتی را در مورد متغیرهای پیش بین می  ( جدول ضرایب است که6)جدولشود.یم ردندارد،   مستقل وجود یرهاىمتغ

 .متغیر وابسته را در اختیار قرار می دهد یدهد. این جدول اطالعات ضروری برای پیش بین

 (جدول ضرایب متغیر ها6جدول )

 ضرایب استاندارد نشده مدل
ضرایب استاندارد 

 t شده
سطح 

 معناداری
B Std. Error Beta 

 000. 4.724  366. 1.730 )ثابت(

 011. 2.648 326. 101. 268. آستانه تحمل

 000. 3.862 475. 100. 388. سرسختی روانشناختی

 تحمل و آستانهمستقل ) هاینشان گر میزان تاثیر متغیر  Betaکه ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا  شودمشاهده می 

محاسبه شده و سطح معناداری  tمقادیر .( استزندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت( بر وابسته )روانشناختی سرسختی

  باشد.یکه در سطح خطای قابل قبول این ضرایب معنادار م دهدینشان م

 .دارد پرستسر بد و سرپرستبی نوجوانان در را زندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت تحمل فرضیه اول: آستانه

 
                                                           
1 ANOVA 
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 تحمل (خالصه مدل متغیر آستانه7جدول )

R 2ضریب تعیینR  انحراف معیار خطا ها ضریب تعیین تعدیل شده 
.503a .253 .237 .59241 

 بینیپیش و قدرت تحمل آستانه متغیر دو بین است، نمایان( متغیر دو بین همبستگی) 0.50 با است برابر R مقدار

 تواند می تحمل آستانه که متغیر دهد می نشان 2R مقدار دارد. وجود متوسطی حد در گیزندگی همبست کیفیت کنندگی

 کند. تبیین زندگی را کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت متغیر تغییرات از 25%

باشد نتیجه می  0.05از  کمتربه دست آمده  سطح معناداری تحلیل واریانس میزان چوننشان می دهد که  (8)جدول

. میزان معنا است زندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرتدل به کار رفته، پیش بینی کننده خوبی برای متغیر که مشود می 

 است.است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار  0.05از میزان  متغیر حاضر کمترداری در 

 تحمل (آنالیز واریانس متغیر آستانه8جدول)

گینمربع میان df مجموع مربعات مدل  F سطح معناداری 

 000a. 15.605 5.476 1 5.476 رگرسیون

   351. 352 16.143 باقی مانده

    353 21.620 کل

 و وابسته اینکه رابطه خطى بین متغیر مبنى بر  ، لذا فرضیه صفرباشدیم کوچک چون سطح معنى دارى مشاهده شده

برابر شده  این متغیردر   Betaیب رگرسیونی استاندارد شده یا ضر( 9)جدولشود.در یم ردندارد،   مستقل وجود متغیرهاى

( زندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت( بر وابسته )تحمل آستانهکه نشان گر میزان تاثیر متغیر مستقل ) 0.503است با 

  باشد.یدار مکه در سطح خطای قابل قبول این ضرایب معنا دهدیمحاسبه شده و سطح معناداری نشان م tمقادیر  .است

 تحمل (جدول ضرایب متغیر آستانه9جدول )

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t 
 سطح معناداری

B Std. Error B 

 000. 6.198  372. 2.308 )ثابت(

 000. 3.950 503. 108. 426. آستانه تحمل

 سرپرست بد و سرپرستبی نوجوانان در را زندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت روانشناختی فرضیه دوم: سرسختی

 .دارد

 روانشناختی (خالصه مدل متغیر سرسختی10جدول )
R 2ضریب تعیینR  انحراف معیار خطا ها ضریب تعیین تعدیل شده 

.604a .365 .351 .55751 

 روانشناختی و قدرت سرسختی متغیر دو بین است، نمایان( متغیر دو بین همبستگی) 0.60 با است برابر R مقدار

 سرسختی که متغیر دهد می نشان 2R مقدار دارد. متوسط به باال وجود حد در زندگی همبستگی کیفیت کنندگی بینیپیش

 کند. تبیین زندگی را کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت متغیر تغییرات از %36 تواند می روانشناختی

 روانشناختی (آنالیز واریانس متغیر سرسختی11جدول)

 سطح معناداری F مربع میانگین df مجموع مربعات مدل

 000a. 25.333 7.874 1 7.874 رگرسیون

   311. 352 13.676 باقی مانده

    353 21.550 کل
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 و وابسته اینکه رابطه خطى بین متغیر مبنى بر  ، لذا فرضیه صفرباشدیم کوچک چون سطح معنى دارى مشاهده شده

برابر شده  این متغیردر   Betaضریب رگرسیونی استاندارد شده یا ( 12)جدولشود.در یم ردندارد،   مستقل وجود متغیرهاى

 کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت( بر وابسته )روانشناختی سرسختیکه نشان گر میزان تاثیر متغیر مستقل ) 0.604است با 

  باشد.یدر سطح خطای قابل قبول این ضرایب معنادار مکه  دهدیمحاسبه شده و سطح معناداری نشان م tمقادیر .( استزندگی

 روانشناختی (جدول ضرایب متغیر سرسختی12جدول )

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t سطح معناداری 
B Std. Error Beta 

 000. 7.914  293. 2.318 )ثابت(

سرسختی 

 روانشناختی
.505 .100 .604 5.033 .000 

 گیرينتیجه -7
 بی نوجوانان در روانشناختی سرسختی و تحمل آستانه اساس بر زندگی کیفیت بینی به بررسی پیشدر تحقیق حاضر 

 یک عنوان به زندگی کیفیت امروزهمازندران پرداخته شده است.  استان در بهزیستی نظارت تحت بدسرپرست و سرپرست

 در زندگی کیفیت ارتقاء بنابراین شود،می محسوب جامعه یک وسعهت و پیشرفت سالمت، وضعیت ارزیابی جهت مهم شاخص

 محسوب اجتماعی امور مسئولین و دولت مهم وظایف از یکی آن بر موثر اجتماعی و فردی عوامل ارزیابی و جامعه سطح

 دلیل به که شندبامی بهزیستی نظارت تحت بدسرپرست و سرپرست بی نوجوانان جامعه پذیر آسیب اقشار از گروه یک. شودمی

می توان فرایند  . باشدمی خطر معرض در آنان روانی و جسمی سالمت متعدد، هایاسترس با مواجهه و زندگی ویژه شرایط

مهمترین تکنیک جمع اوری اطالعات تحقیق حاضر متناسب با انجام این تحقیق را به اختصار به صورت زیر بیان نمود: 

نامه بود. برای این منظور سواالت محقق ساخته ای در باب موضوع تحقیق تدوین شد. پیمایشی بودن روش تحقیق ، پرسش 

همچنین با روش مطالعه ی تاریخی مبتنی بر گردآوری اطالعات دست دوم و تاریخی که به صورت مکتوب در اسناد کتابخانه 

عات پیمایشی زنده کاربردی نیستند و از ای، نشریات و جز آن موجودند، اطالعات بدست آمدند که از این طریق بر خالف مطال

آوری شده، ابتدا به طراحی پرسشنامه ها و اطالعات جمعبمنظور تجزیه و تحلیل داده جهت اهمیت از الویت دوم برخوردارند.

نیای پرداخته شد. سپس به ارزیابی قابلیت اجرای آن در د اقدام شد و سپس با تحلیل اطالعات مندرج در آنها، ای استاندارد

 آیند:نتایج بدست آمده بصورتی بسیار مختصر ذیالً میواقعی پرداخته شده است که 

بینی کنندگی کیفیت زندگی را در نوجوانان ی قدرت پیشروانشناخت یآستانه تحمل و سرسختفرضیه اصلی: 

های مستقل با متغیر  متغیر دو بین است، 0.66 با است متغیرها برابر بین همبستگی  مقدار سرپرست و بد سرپرست دارد.بی

کند.  تبیین وابسته را  متغیر تغییرات از %43 تواند می های مستقل متغیر همچنین  دارد. وجود قوی حد در وابسته همبستگی

( بر وابسته روانشناختی سرسختی تحمل و آستانهمستقل ) هایضریب رگرسیونی نشان گر میزان تاثیر متغیرنتایج آزمون 

  .( استزندگی کیفیت کنندگی یبینپیش قدرت)
 مقدار .دارد سرپرست بد و سرپرستبی نوجوانان در را زندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت تحمل فرضیه اول: آستانه

زندگی  کیفیت کنندگی بینیپیش و قدرت تحمل آستانه متغیر دو بین است،  0.50 با است برابر متغیر دو بین همبستگی

 بینیپیش قدرت متغیر تغییرات از %25 تواند می تحمل آستانه همچنین متغیر  دارد. وجود طیمتوس حد در همبستگی

( بر تحمل آستانهضریب رگرسیونی نشان گر میزان تاثیر متغیر مستقل )کند. نتایج آزمون  تبیین زندگی را کیفیت کنندگی

مندی خود آید، افراد رضایتپایین می تحمل تانهآسگاهی هنگامی که  .( استزندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرتوابسته )

شود شان را نیز از دست داده و از نظر اجتماعی باعث میها، روحیهدهند و عالوه بر این آسیبرا از کیفیت زندگی دست می
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ارند، آنها را ها را رعایت نکنند و همین بی توجهی به زندگی و اینکه افراد احساس کنند هیچ پشتیبان و حمایتگری ندهنجار

گیرد که در نتیجه ظرفیت مشکالت بالقوه افراد، حالتی به خود می. افزایندپرخاشگر کرده و به جای حل مشکالت به مسائل می

شود. افراد از این طریق قصد دارند دست به تخلیه هیجانی بزنند و پرخاشگری و توهین، جایگزین روابط منطقی و تعامالت می

در کانون جامعه، رفتار مخربی از آنها سر می زند و چون در ارتباطات،  .شودافراد باعث ایجاد تخلیه روانی می این فشار روانی بر

ای گرانهکاهش چنین اتفاقاتی در ابتدا باید دولت نقش حمایت .احترام را رعایت نمی کنند، بنابراین به خشونت دست می زنند

که این  شودوستی و تفاهم مسائل را حل کنند؛ اگرچه همیشه به این مساله برخورد داشته باشد و مردم سعی کنند با احترام، د

شود؛ لذا نقش نیروی انتظامی بسیار تعیین کننده است و اقتدار و داشتن کنترل بیرونی و اتفاقات از کنترل جامعه خارج می

هایی را و رخدادها برای جامعه هزینه هااین درگیری. کننده استنقش همه جانبه آن در رفع این مشکالت بسیار کمک

مشکالتی چون مسائل اقتصادی،  گرفت،تر شود جلوی عوامل ساختاری را دربردارد؛ لذا اگر بتوان قبل از اینکه اختالفات گسترده

حل  دهد و این مسائل ساختاری زودتراجتماعی و فرهنگی نیز حل شده و جای خود را به تفاهم، دوستی و توافق با مردم می

 .شودمی

 سرپرست بد و سرپرستبی نوجوانان در را زندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت روانشناختی فرضیه دوم: سرسختی

 کنندگی بینیپیش روانشناختی و قدرت سرسختی متغیر دو بین است،  0.60 با است برابر متغیر دو بین همبستگی مقدار .دارد

 تغییرات از %36 تواند می روانشناختی سرسختی دارد و همچنین متغیر باال وجود متوسط به حد در زندگی همبستگی کیفیت

ضریب رگرسیونی نشان گر میزان تاثیر متغیر کند. نتایج آزمون  تبیین زندگی را کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت متغیر

 سرسختی آموزش کلی، طوربه .( استزندگی کیفیت کنندگی بینیپیش قدرت( بر وابسته )روانشناختی سرسختیمستقل)

با توجه به ارتباط بین سرسختی و کیفیت زندگی این ویژگی  .است بوده مؤثر زندگی کیفیت بهبود بر شناختیروان

تواند به عنوان یک عامل پیش بینی کننده سطح کیفیت زندگی به حساب آید، لذا با تعیین میزان آن به ویژه شناختی میروان

توان کسانی که آسیب پذیری بیشتری داشته و سالمت و کیفیت زندگی های بیشتری مواجهند میدر افرادی که با استرس

 نهادهای همههمچنین  .باشد را شناسایی و مورد حمایت و اقدامات پیشگیرانه الزم قرار دادها در معرض خطر بیشتری میآن

 را کار این و کنند تنظیم اجتماعی آحاد زندگی کیفیت ارتقای جهت را خود های برنامه جامعه، اندرکارسالمتی دست و مسئول

 .دهند انجام شناختی روان های مولفه تقویت و محیطی متغیرهای بار زیان و آثارخطرناك کاهش طریق از

 

 شنهاداتیپ -8
 پیشنهادات مبتنی بر یافته ها

 با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات زیر را می توان ارائه نمود:

 ارتقای جهت را خود های برنامه جامعه، اندرکارسالمتی دست و مسئول نهادهای همه که است این حقیقت این پیشنهاد

 تقویت و محیطی متغیرهای بار زیان و آثارخطرناك کاهش طریق از را کار این و کنند تنظیم اجتماعی آحاد زندگی کیفیت

 تدارك با که شود می پیشنهاد پژوهش متغیرهای بین ابطهر شدن دار معنی به توجه بادهند.  انجام شناختی روان های مولفه

 رویکردهایی کارگیری به ویژه به نوجوانان  در روانشناختی سرسختی و امیدواری افزایش خصوص در هایی آموزش و ها بسته

توان  یافته می تبیین این. گیرد صورت مناسب اقدامات افراد این زندگی کیفیت میزان بردن باال جهت در امیددرمانی، مانند

عنوان یک منبع  تواند به تر در گروه سالم میباالگفت که سرسختی عاملی تعدیلکننده و مقاوم دربرابر استرس است. سرسختی 

طور قابل درك و  پذیری این افراد را کاهش دهد. افراد سرسخت حوادث زندگی را به مقاومت دربرابر استرس عمل کند و آسیب

درمقابل افرادی که سرسختی پایینی دارند، درمقابل حوادث دچار احساس بیگانگی، .گیرند گونی درنظر میهمراه با تنوع و گونا

 .یابند شوند و کمتر بر آنها غلبه می ناتوانی و تهدید می
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 به نوجوانان، از بسیاری در ناکامی تحمل سطح و زندگی سبک بودن نامناسب و زندگی کیفیت بودن پایین به توجه با

 مهارت اجتماعی، های مهارت مسأله، حل آموزش نوجوانان، روان و روح پرورش بر تکیه با زندگی سبک آموزش رسد می نظر

 دهد می نشان نتایج .دهد می نشان را قبولی قابل نتایج و داشته محسوسی تأثیر دست، این از هایی مهارت و ای مقابله های

 می رفتار و گیری تصمیم تفکرشان اساس بر یا و احساساتشان با مطابق یا مختلف های موقعیت در افراد کلی حالت در که

 منظور بلکه نیست؛ عاطفی اظهارات توقف و بودن گرا عینی شدت به معنای به احساسی و عقالنی فرآیندهای تفکیک .کنند

 سبک آموزش .شوند می دچارشان زندگی مختلف های برهه رد که بگیرند قرار احساساتی تأثیر تحت نباید افراد که است این

 ترین عاقالنه و بهترین زندگی های بزنگاه در تا کند می کمک فرد به شد، برده نام که هایی مهارت بر تأکید با زندگی

 روانی، فشارهای ابربر در را افراد تواندمی احتماال سرسختی افزایش منظور به حمایتی عوامل نمودن بگیرند. فراهم را تصمیمات

 .کرد مقاوم افسردگی و اضطراب
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