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پیشگفتار:

تيوقتوکمکیاربلاابیيارگلمعشزراابوبوخهدياکيناونعهبیروآباتزا
نا��شیگدنزلوطردهکیتارطخرباربرداهنآزاتظفاحموتا��ميلامانابههجاومرددار��فا
،دهدرارقریثاتتحتاردرفیگدنززایدنمتياضرنآهجیتنرددناوتیمه��کديآیمدوجوب
وتلاماعتوهداوناخطیحمزا،ت��ساهجاومیناوریاهراشفاب۲۱نرقنا��سنا.دو��شیمداي
یددعتمثداوح،رگيددرو��مرازهنارازهوعامتجااتهتفرگنآه��بطوبرمهدیچیپلئا��سم
ویتوصیاهیگدولآ،نآتارییغتویگدنزتخ��سطيارش،یلغشنیگن��سیاهاضاقتلثم
ورنيازا.دننکديدهتاردرفینامسجویناورتملا��سدنناوتیمهک....واوهیاهیگدولآ
هاگياج،ددرگیگدنزیاهديدهتواهزاینابیمدآرتشیبهچرهیراگزا��سببسهکیلماوع
یروآباتلماعهبناوتیمنایمنآزاهکت��ساهدرکادیپی��سانشناورهزوحردیاهژيو
ابهک،دوخمیمرتیعونوراوگانطيارشابتبثمیراگزا��سیانعمهبیروآبات.درکهرا��شا

.تساهارمهیتخانش،یفطاع،یناجیهتبثمیاهدمایپ

تروصردوت��ساطبترمیروآباتا��بهکت��سایموهفمزینیاهلباقمیاهکب��س
رجنمدارفاردیيلاابیروآباتهبدناوتیمندوبدمآراکگردد.

وهارکینادنهمکاران

۱393ناتسمز
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بخش اول
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فصل اول:

 تعریف، تاریخچه و پژوهش در تاب آوری
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تعریف تاب آوری

هبجيردتهبيلودشحرطمد��شري��سانشناوررد1رنروط��سوتادتبايروآباتموهفم
نوسديويدورناکدشدراوينیلابيسانشناورويعامتجايسانشناوردننامرگيدياههزوح
،يروآباتدندقتعم.دناهدادرار��قهعلاطمدروميعامتجاياههزوحرداريروآبا��ته��ک
.تساطیحمرددرفهدنزاسولاعفتکرشهکلبامادشابيمناهبیسآرباربرديرادياپاهنت

دارفا.ندیهجينعيهملکيلصايانعموتساهدشهتفرگکيزیفملعزايروآباتۀملک
ودنهجببقعهبدنوشيمهجاوميگدنزتخسياهتیعقاوابهکينامزدنتسهرداقروآبات

.)۱389،اسراپیلئازخ(تساروآباتدارفاياهيگژيوزاينشورحیضوتنيا

يسانشناور،یلوحتيسانشناورياههزوحردياهژيوهاگياجيروآبات،نایمنيارد
نياابطبترمياهشهوژپرامشربزوررههکيروطب،تساهتفاييناورت��شادهبوهداوناخ

،راکوج،يناماس(دوشيمهدوزفاهزاسصحراگرد،۱386(.

ناسناياهيدنمناوتواهدادعتسایور،شیلصازکرمت،ارگتبثمي��سانشناوردرکيور
هکدناديميياههوی��شواههزا��سييا��سانشاردوخيياهنفده،درکيورنيا.درادزکرمت
هچرهيراگزاسببسهکلماوعورنيازا.دنرادلابندهبارنا��سنايماکدا��شويت��سيزهب
دنشابيمدرکيورنياياههزاسنيرتيداینب،دنوشيگدنزياهديدهتواهزاینابيمدآرتشیب

)همان(.

1. Werner
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رد.تساهد��شهتفرگto jump (bounce) backیانعمهبنیتلاۀ��شيرزاResiliency

،ا��سراپیلئازخ(دنرادارتاميلامانربهبلغيتحوند��نامهدنزيياناوتروآباتدارفاع��قاو
لکشمارنآفيرعتهلأ��سمنياوت��ساهدیچیپیروآباتدرومردرظنراهظاهتبلا.)۱387
هچرگا،درادندوجود��شابلوبقدرومهدرت��سگروطهبهکیروآباتزایفيرعت.دزا��سیم
تشپوبرخمايلکشمطيار��شزایياهریاربیياناوت«ناونعهبنآهبیلکروطهبناوتیم
رستشپیاربتسابسانمیتراهمیروآبات.)۱990،رتار(ت��سيرگن»اهنآنت��شاذگرس
هکنيالثم.دراددوجوتخسوبولطمانطيارشهکیتقویتح،یگدنزتلاک��شمنتشاذگ
عاضوایتقودنکیمکمکدرفهبهکهتسبتلاکشمرودارعاجترالباقبانطکيصخ��ش
هبیروآبات.)۱383،یدرکهدینایکزالقن؛۱998،1رلوف(د��شکببقعهباراهنآد��شدب
وهتشاذگرستشپاربولطمانطيارشزیمآتیقفومروطهبهکدوشیمهتفگینا��سنایياناوت
ویعامتجاویلیصحتتیلباقهبیگدنزتلاکشمابههجاوممغریلعودبايیمقباطتاهنآاب
ندادرارقهجوتدرومربنینچمهسيويد.)۱99۲،3رموسو2سيويد(دبايیمت��سدیناجیه
رد6تيافکساسحاو5نتشيوخشزرادننام4یتسيزهبینوردسحوطیحمزادرفتخان��ش
زینیگنهرفتاریثأتمهفهکدنکیمرکذهولاعهبوا.ت��ساهدرکدیکأتیروآباتیبايزرا
،لئاسمنياهبهجوتاب.د��شابیمیروآباتیرورضیازجا8قباطتو7هلباقمودرادترورض
ردیلاعفنایتلاحوتسینهدننکديدهتطيار��شاياهبی��سآرباربردیرادياپاهنتیروآبات
ینوماریپطیحمردهدنزا��سولاعفتکر��شهکلب،د��شابیمنکانرطخطيار��شابیيورايور
ردیناور-یت��سيزلداعتیرارقربرددرفیدنمناوت،یروآباتتفگناوتیم.ت��سادوخ
،درگارحصوراکوج،یناماسزالقن؛۲003،نو��سديويدورونوک(تساکانرطخطيار��ش
یاهدمایپابدوخمیمرتیعونیروآباتهکدنروابنياربنارگ��شهوژپنياربنوزفا.)۱386

1. Fuller
2. Davis
3. Sommer
4. Well-beings
5. Self worth
6. Sence of competence
7. coping
8. Adaptation
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،1راتول؛۱999،رتار؛۲00۱،نتسام؛۱99۱،یزمراگ(تسایتخان��شویفطاع،یناجیهتبثم
ابهلباقمينعمهباهنتهنيروآبات.)۱386،ناراکمهویناماسزالقن؛۲000،3رکبو2یتچیس
ردو.تساهنازوريگدنزياهراشفهبريذپفاطعناخساپهکلب،راوگانياهداديوروتلاک��شم
راوگانياهداديورزاهنادنمزوریپدرفدو��شثعابدناوتیميروآبات،تفگناوتیمعومجم
ويلیصحت،يعامتجايگت��سياش،ديد��شياهشنتضرعمردنتفرگرارقمغریلعودرذگب

۱387،اسراپیلئازخ(دباياقتراوايلغش(.

دارفاردتسانکممیروآباتحوطس.دنتسهرتروآباتنارگيدهبتب��سندارفایخرب
یتیعضوعاضوامهویصخشعاضوامهیروآبات،رگيدیوسزا.د��شابتوافتم،فلتخم
یخربودنشابهت��شادارنآیخربهکت��سینیتلصخايیگژيویروآبات.دننکسکعنمار
.تساطیحموناسنانیبیلماعتۀدنهدناشنیروآبات،رتقیقدنایبهب.دن��شابهت��شادنارنآ
یروآباتهکدزاسیمنا��شنرطاخرتار.درادرطخرباربردیگدات��سياهبهرا��شایروآبات
براجتوی��سانشتسيززاهکدرادد��شرهبوریتیهامینعي،ت��سارطخلماعابی��لماعت
یاههویشهبدشرفلتخملحارمرددنناوتیمیتظفاحملماوع.دریگیمتأ��شنیگدنزهیلوا
.ت��ساهدننکتظفاحمًايوقیکدوکردنيدلاویاهتبقارم،لاثمیارب.دننکلمعی��فلتخم
یروآبات.)۱990،رتار(دو��شملاسد��شرعنامت��سانکممیتبقارمنینچ،یناوجونرداما
یسکروآباتدرفوتسانیهوتوتناهاابههجاومردیقباطتراتفرظفحوف��شکیياناوت
ملا��ستاراظتناودزرویمق��شعبوخ،دنکیمیزاببوخ،دنکیمراکبوخهکت��سا
»رشبیرگحلاصادوخیتاذراکوزاس«اریروآباتتیم��ساورنرو.)۱99۱،یزمراگ(دراد
4دنريذپانتسکشهندارفانيا؛دنريذپفاطعنادنتسهروآباتهکیياهنآدنيوگیمودننادیم
رظنعطق-رییغتیاربدارفاۀمهردینا��سنایتیفرظیروآبات.»5یريذپبی��سآزانوصمهنو
دشریاربیددعتموهدیچیپیاهزاینیارادر��شبعونًاساسا.ت��سا-هدننکديدهتتارطخزا
تکرحهبروآباتیاهدمآربنياتمسهبیعیبطروطهبوادوشیمثعابهکیياهزاین-تسا

1. Lothar
2. Seechtey
3. Becker
4. invincible
5. invulnerable
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،1یناوررا��شفۀيرظنهبهجوتابیروآباتموهفم.)۱383،یدرکهدینایکزالقنهب(ديآرد
کرحمدوجومغریلعندو��بیعیبطوندروآماود،ندادخ��ساپیاربدرفینوردی��ياناوت
یروآبات.)۱383،یدر��کهدینایکزال��قنهب؛۱998،2یل��سدربودنومچير(ت��سازراشف
لباقیاهلأسمرباربردندروآباتینعي،تسارضمیاهثداحابند��شهجاومیاربدرفیياناوت
.دياشگبزیناریرتداحۀلأسمنآهطساوهبهکلب،دنکهبلغهلأسمنآربدرفاهنتهنهکهظحلام

نان هاندرسن3 چرخۀ تاب آوری را به صورت زیر معرفی می کند:

۱ تيامحندروآمهارفمهربانانه.

۲ شيازفاتهجردیهدلکشویحارطامیدواری.

3 تکراشمیاربیزاستصرفمعنادار.

۴ یاهدنویپردیگنهاشیپاجتماعی.

5 وفافشیدنبزرمسازگار.

6 ۱383،یدرکهدینایکزالقنهب(یگدنزیاهتراهمشزومآ(..

نتخادرپیاجهب(ناسنایاهیياناوتواهدادعت��ساهبهجوتابتبثمی��سانشناوردرکيور
هتفرگرارقنا��سانشناورهجوتدرومریخایاهلا��سرد)یناوریاهللاتخاواهیراجنهبانهب
ویتسيزهبهکدنادیمیياههویشواههزاسیياسانشاردوخیياهنفدهدرکيورنيا.ت��سا
یمدآرتشیبهچرهیراگزاسبب��سهکیلماوع،ورنيازا.درادلابندهبارنا��سنایماکدا��ش
هبدرکيورنياش��هوژپدرومیاههزا��سنيرتیداینب،ددرگیگدنزیاهديدهتوا��هزاینا��ب
،یلوحتی��سانشناوریاههزوحردیاهژيوهاگياجیروآبات،نایمنيارد.ديآیمبا��سح
یاهشهوژپرامشهبزوررههکیروطهبتساهتفايیناورتشادهبوهداوناخی��سانشناور

.)۱38۴،ناراکمهویدرکهدینایک(دوشیمهدوزفاهزاسنياابطبترم
1.  Stress
2. Richmond & Beardslee
3. Nun Handerson
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تاریخچۀ مفهوم تاب آوری

هکدوبنيایسانشناورۀزوحهبطوبرممولعناققحمزایرای��سبداقتعا80ۀهدلياواات
و1زملوه،لاثمیارب.درادیرثومشقنینتناوریاهللاتخازوربردازسرت��سایاهداديور
یاهشهوژپ،لاحنیعرد.درادهطباریرامیبعورشابیگدنزیاهداديورهکدنتفايرد2ههار
لماوعیتخانشناوریاهللاتخاوازسرتسایاهداديورنیبهکدادنا��شنیدعبناسانشناور
ربیتوافتمتار��ثاازسرت��سایاهداديوردو��شیمبجومهکدراددوجویاهدننکل��يدعت
هجوتنا��سانشناورهک-هدننکليدعتیتیصخ��شیاهیگژيوزایکي.دراذگبیاجربدار��فا
ۀزوحردرنروتسخناریروآباتموهفم.تسایروآبات-دناهتشادلوذبمنآهبیاهژيو
دننامیسانشناوررگيدیاههزوحهبجيردتهب،لاحنيااب.د��شحرطمیلوحتی��سانشناور
رداریروآباتنوسديويدورونوک.د��شدراوینیلابیسانشناورویعامتجای��سانشناور
یرارقربرددرفیدنمناوتاریروآباتا��هنآ.دناهدادرارقهعلاطمدرومیعامتجایا��ههزوح
دنروابنياربنارگشهوژپ،نياربنوزفا.دننادیمکانرطخطيارشردیناور-یت��سيزلداعت
3رفپماک.تسایتخانشویفطاع،یناجیهتبثمیاهدمایپابدوخمیسرتیعونیروآباتهک
طيارشردرتلاابحطسلداعتهبندیسرايهیلوالداعتهبتشگزابیروآباتهکت��سادقتعم
،لاحنیعرد.دنکیممهارفاریگدنزردقفومیراگزا��سورنيازاوت��ساهدننکليدعت
یروآباتدمایپدناوتیممهیگدنزابتبثمیراگزاسهکدنکیمهرا��شازینهتکننياهبیو
واینیرکاش(دوشببساریروآباتزایرتلاابحطس،دنياشیپناونعهبمهودوررام��شهب

۱389،روپدمحم(.

هبشنکاوردت��بثمقباطتزات��ساترابعهدا��سنابزهبیروآبات،د��شرکذهکنانچ
ودابراوگانطيار��شهدمعروطهب.)۱38۴،یدمحمزالقنه��ب؛۲00۱،رلاو(راوگانطيار��ش
،یتسرپداژندننامیگدنززیگناربشلاچطيارش-۱:دوشیمصخ��شمازرطخلماوعزاهورگ
تنو��شخهبرجت،لاثمیارب؛4هدنهدناکتۀثداحعوقو-۲...ونيدلاوط��سوتداومفرصم

1. Holmes
2. Rahe
3.  Kampfere
4. Trauma
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،یدمحمزالقنهب؛۱998،1ثرو��ستوکونت��سام(...ونازيزعگرم،هعماجايهداوناخرد
ری��سطخهکدو��شیمقلاطایياهدنيارفولماوعهبیروآباتۀژاویلکروطهباما.)۱38۴
دوجومغریلعوهدرکعطقیتخان��شناوربیسآوزا��سهلأسمیاهراتفر،رطخزاارید��شر

.)۱38۴،یدمحم(دوشیمیهتنمهناراگزاسیاهدمایپهبراوگانطيارش

اردوخهجوتیلوحتی��سانشناورۀزوحنارگ��شهوژپزایهورگ۱970لا��سدودحرد
یياهتیقفومهبدو��خیگدنزرد،رطخۀبرجتم��غریلعهکدندرکفوطعمی��ناکدوکه��ب
نيودتیاربدناوتیمیروآباتۀعلاطمهکدناهدیقعنياربنارگشهوژپنيا.دنتفايیمت��سد
تلاکشمفیفختايیریگشیپویگتسياشیاقتراهبفوطعمتلاخادمواهتسایس،اههمانرب
شهوژپههدهسشخبماهلاناماگشیپنيایاههراگنا.دشابشخبیهاگآ،ناکدوکیگدنزرد
شهوژپ،هيرظنیاربیتاحيولتاباریتاعلاطاواهشور،ا��هلدموهدوبیروآباته��نیمزرد
زا،راوگانطيار��شابههجاوممغریلعیدرفیروآباتۀراگنا.ت��ساهدومنمهارفهلخادمو
یسانشناورهکیتقو.تساهتشاددوجوتایبداورنه،اههنا��سفا،اههروطساردشیپاهلا��س
ليامت،درکعور��شمت��سیبنرقلياواوهدزوننرقرخاواردملعناونعهباردوخراکیلوحت
زا-اههيرظنزایاهرتسگردليامتنيا.تشاددوجوطیحمابدرفیراگزاسهنیمزردیحضاو
لقنهب؛۱995،ثروستوکونتسام(تسادوهشم-2نمی��سانشناوراتهتفرگیعیبطباختنا
طيار��شربقوفتتهجردنا��سناهجوتلباقیياناوتهبديورف،لاثمیارب.)۱38۴،یدمحمزا
نياربهولاع.)۱38۴،یدمحمزالقنهب؛۱9۲8،ثروستوکونت��سام(درکیمهراشاراوگان
یاههبنجربمتسیبنرقی��سانشناورردیيافکدوخویگت��سياش،قوفتهزیگنا،هیلوامیهافم
،یدمحمزالقنهب؛۱995،ثروستوکونتسام(تساهدرکزکرمتدشرردیراگزاستبثم
،ناسربیسآطیحمايلکشمیارادناناوجونوناکدوکیورربشهوژپ،لاحنيااب.)۱38۴
۱960ۀهدزا.ت��ساهدوبمئلاعنامردورطخۀنیمزردشهوژپزارثأتممت��سیبنرقلوطرد
یتدمدنلبیاهشهوژپ،یناوریاهبیسآیسانشببسهبدنمهقلاعناکشزپناوروناسانشناور
،لاثمیارب(یسانشتسيزلماوعلیلدهبدشیمینیبشیپهکدندنا��سرماجناهبناکدوکابار
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لماوعاي،)سردوزدلوت،لاثمیارب(دلوتزالبقیاهبی��سآ،)کینرفوزیکسادلاونت��شاد
ناکدوکۀدهاشمابنارگشهوژپنيازایخرب.دنشابرطخضرعمرد)رقف،لاثمیارب(یطیحم
یاربارهنیمزیتادهاشمنینچ.دندشهدزتفگش،دنرادیعیبطدرکلمعهکیرطخضرعمرد
۱970ۀهدرد.دومنمهارفازرطختفابردبسانمدرکلمعموهفمابیاهديدپهرابردشهوژپ
زاغآرطخضرعمردناکدوکیورربشهوژپابیسانشناورردیروآباترادماظنشهوژپ
شهوژپیاههتفاي.)۱38۴،یدمحمزالقنهب؛۱985،یزمراگونتسام؛۱99۱،نت��سام(دش
وراوگانطيار��ش،ناکدوکیارباهديدهتنيرتگرزبهکدهدیمنا��شنیروآباتۀزو��حرد
رگيدهب.دنکیمبيرختارد��شریاربیناسناۀدمعیتظافحیاهماظنهکت��سایتارطاخم
یياهدربهارربديابرطخضرعمردناکدوکردیروآباتویگت��سياشیاقترایارب،ملاک
یلصایاهمتسیسنياهبتب��سنهتفرگتروصیاهديدهتناربجوحلاصا،یریگ��شیپیارب
ندوبسرتسدردورثؤمیرورپدنزرفزاهکیياهتسایسواههمانرب،لاثمیارب.دو��شزکرمت
یاهیيارادنيرتدنتسم.تسایرورضدرفیگدنزیارب،دنکیمتيامحهتسياشنلاا��سگرزب
یاهدننکتبقارم-تساهدننکتبقارموهتسياشیلاسگرزبابدنموریندنویپ،روآباتناکدوک
،دنرادندوخیگدنزرداریدر��فنینچهکیناکدوک.د��شابنکدوکدلاوت��سانکممهک

۱38۴،یدمحم(دننکیمهبرجتاربیسآرطخنیلوا(.

پیشینۀ پژوهشی مربوط به تاب آوری

ناکدوکۀرابرد،نآیگنهرفنیبتاعلاطمویروآباتابطبترمیاهشهوژپۀدمعشخب
هکیياههداوناخلیبقزایطيار��ش-تساهدوبرطخرپطيارشردهتفايشرورپوهد��شدلوتم
ابهکدننکیمیگدنزیعماوجردايدناهدوبم��سیلکلاايیناوریاهللاتخاراچدنانآنيدلاو
دهدیمناشناهشهوژپنيازاهدمآتسدهبیاههتفاي.دننکیممرنهجنپوتسدگنجايرقف
نتفرگرارقمغریلعیطيارشنینچردهتفايشرورپناوجون70%ًابلاغو50%لقادحهک
ردوهدرکهبلغتلاکشمرب،هداددوبهباردوخیعامتجاشناوت،ديدشیاهراشفضرعمرد
یاهیگژيواهنتهنیياهشهوژپنینچ،نياربنوزفا.دناهتفايت��سدیقفومیگدنزهبتياهن
سرادم،اههداوناخدننام(یطیحمیاهیگژيوهکلب،تساهدرکیيا��سانشارروآباتناناوج
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؛۱990،رتار(تساهدرکصخشمزیندنکیملیهستاریروآباتشيادیپهک)تاعامتجاو
.)۱38۴،یدمحمزالقن

موج های پژوهش در تاب آوری

ی��سانشراديدپیيا��سانشصوصخردث��حبزارت��شیبیروآباتۀ��نیمزردش��هوژپ
نيارد.تساهتفرگتأ��شن،دننکیمیگدنززا��سرطخیاهتفابردهکیدارفایاهیگژيو
نياهبیخساپلواجوم.ت��ساهد��شحرطمیروآباتهبهجوتوشهوژپردجومه��سهنیمز
راوگانطيار��شايزا��سرطخلماوعمغریلعهکاریدارفا،یياهیگژيوهچهکدوبش��سرپ
.دنکیمکیکفت،دنهدیمنا��شنبرخمیاهراتفردوخزاهکیدارفازا،دننکیمتفر��شیپ
فیصوتتهجردتسایيوجتسجیروآباتۀطیحرددوجومعبانمویشهوژپهنیشیپرتشیب
وهدادقباطتاردو��خدنکیمکمکدار��فاهبهکینوربوینورده��ناروآباتیا��هیگژيو
هبیبایتسدیاهدنيارفف��شکتهجرددوبی��شلاتمودجوم.دنبايزاباردوخیلبقدرکراک
طيارشابقباطتیاهدنيارفناونعهبیروآبات،نياربانب.یروآباتۀدشهتخان��شیاهیگژيو
ايیروآباتیاهیگژيوت��يوقتومیکحت،یيا��سانشهبهکدوبحرطمیتروصهب،راو��گان
دنيارفیاربهکد��شصخ��شمزینمو��سجومیاهشهوژپیط.ددرگرجنمیتظفاحملماوع
.تسازایندرومیشزیگنایژرنایعون،یگدنزردیگتخیسگمهزاماگنهرد1ددجمماجسنا
یتخانشناوریاههيرظنبلاغیاربت��سایاهراگناهدننکمهارفیروآباتۀيرظنارف،عقاورد

۱38۴،یدمحم(یشزومآو(

موج اول )ویژگی های تاب آوری(:

لماوعهبهجوتزاوگلارییغتربیروآباتیسرربجومنیلوا،یاهچخيراتهاگرظنکيزا
دوبزکرمتمدرفیاهیياناوتیياسانشهب،هدشیتخانشناورتلاکشمهبرجنمهکیزا��سرطخ

1. reintegration
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دجاودارفاهکتسانيایروآباتضرفویگژيو.)۱38۴،یدمحمزالقن،۱997،1نوسنب(
همادادوخیاقبهب،راوگانطيار��شمغریلعاتدنکیمکمکاهنآهبهکدنت��سهیياهیياناوت
یعوضوم،تسادرفیکیتنژتیهامزایشخبايتسایریگدايیعونیروآباتهکنيا.دنهد
لماوعناونعهبنینچمهیروآباتیاهیگژيو.دنتسهنآیسرربلاحردناققحمهکتسا
ردهکیشهوژپطابترانيارد.ت��ساهد��شهتفرگرظنردزین2یلوحتیاههت��شادویتظفاحم
تیمساورنروهکتسایراکدریگیمرارقهرا��شادرومیروآباتی��شهوژپۀنی��شیپبلاغ
تدمدنلبشهوژپکيزالصاحیا��ههتفايشرازگهبشهوژپنيا.دناهدادما��جنا)۱99۲(
درکزاغآیناکدوکنایمرد۱955لا��سرداردوخشهوژپرنرو.درادصاصتخاهلا��س30
700زارفن۲00نینچمه.دنتشادرارقیطیحمزا��سرطخلماوعزاهورگراهچضرعمردهک
ناورتملاسديدشتلاک��شمورقف،دلوتزالبقرا��شفضرعمردهعلاطمدرومکدوکرفن
درکراک،زا��سرطخلماوعمغریلعکدوک۲00زار��فن7۲هکدرکهدها��شمیو.د��ندوب
دوبهدرککمکدارفانياهبهک-یروآباتیاهیگژيورنروطابترانيارد.دنتشادیبسانم
رنرویسانشهديدپ.درکیدنبهتسد-دننامبیقابلکشمنودبزا��سرطخلماوعمغریلعات
راگزاس،لوئسمیعامتجاظاحلهب،ندوبدنمونت،ندوبثنؤملیبقزایدرفیاهیگژيولماش
داقتعانياربنینچمهیو.دوبس��فنتزعویملاکتردق،یيارگتفر��شیپ،ندوبروبصو
ارراوگانطيار��شاتدنکیمکمکدرفهب)هداوناخنوردونوریب(،یتبقارمطیحمهکت��سا
یسانشریگهمهخنسزایياهشهوژپ)۱985،۱979(رتارنینچمه.درازگبرستشپرتتحار
هبرجتمغریلعدارفامو��سکيهکتفايردودادماجنانآفارطاريازجوندنلره��شردار
یاهشهوژپیطرتارهکیروآباتیاهیگژيوزایخرب.دندوبروآبات،زا��سرطخلماوع
،ه��سردمتبثمیاضف،ندوبثنؤم،مرنیو��خنت��شادزادنترابعتفايت��سداهنآهبدوخ
یدرفابیمیمصومرگۀطبارو،یزيرهمانربیاهتراهم،یياراکدوخ،3نت��شيوخربطل��ست
روظنمهباریياهشهوژپناراک��مهو)۱99۱(یزمراگن��مرونطابترانیمهرد.لا��سگرزب
نياهکدنتفايرداهنآ.دندادماجناکینرفوزیکسانيدلاویارادناکدوکردیراکژکیسررب

1. Benson
2. Developmental asset
3. Self mastery


