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 اثر بخشی آموزش تاب آوري بر سالمت روانی و کنترل خشم کاراته کاران شهرستان مالیر
 ،مهدي روزبهانیکامران گنجی،زهرا سایوند لیال فرخی

 بدنی،هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مالیر،هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بروجردکارشناس ارشد تربیت 

سالمت عمومی و روانی ورزشکاران به عنوان یکی از اقشار مهم جامعه از اهمیت زیادي برخوردار اسـت و مـی توانـد در آینـده جامعـه تـأثیر       
اسـتفاده  .ذار بر سالمت عمومی و روانی می تواند در این زمینه راهگشا باشـد بسیار زیادي داشته باشد، از این رو بررسی عوامل مرتبط و تأثیرگ

براي بررسی سالمت عمومی و روانی ورزشکاران در ادبیات پـژوهش داخلـی نمونـه    ) کنترل خشم و تاب آوري(از دو متغیر مستقل پیش بین 
پژوهش حاضر براي بررسی اثر بخشـی آمـوزش تـاب آوري بـر     از این جهت  .اي نداشته و موارد مشابه خارجی آن نیز بسیار محدود می باشد

بـه  ) نفـر دختـر    20نفر پسر ،  20(نفر از کاراته کاران شهرستان مالیر  40 بدین منظور .کاراته کاران انجام شدسالمت روانی و کنترل خشم 
ایـن ابزارهـا عبارتنـد    . زه گیري استفاده شده استبراي انجام پژوهش از سه پرسشنامه به عنوان ابزار اندا .انتخاب شدندصورت تصادفی ساده 

بـراي  .  (٢٨-GHQ)پرسشنامه سالمت عمومی ) CD-RIS،3دیویدسون  -مقیاس تاب آوري کانر )2،پرسشنامه مهارت کنترل خشم )1 :از
سالمت روان رابطـه معنـی    بین تاب آوري و مقیاس یافته هاي پژوهش نشان داد که .شد استفاده مستقل Tتجزیه و تحلیل داده ها از آزمون 

نتـایج ایـن پـژوهش بـا      ).p>05/0( ي معناداري برقرار می باشداز طرفی بین تاب آوري با کنترل خشم رابطه ).p=505/0(داري وجود ندارد
مت عمـومی  آنها در پژوهشی که با عنوان رابطه سبک دلبستگی با مدیریت خشم و سـال  .،همخوانی دارد) 1389( افروز و همکارانیافته هاي 
همچنین مشاهده شد که رابطه ي سـبک هـاي    .است رابطه سبک هاي مدیریت خشم با سالمت عمومی معنی داردر یافتند که  انجام دادند

 .مدیریت خشم با سالمت عمومی معنی دار است
 تاب آوري،سالمت روانی،خشم:واژه هاي کلیدي

 منابع
رابطه سبک هاي دلبستگی با نحوه مدیریت  ).1389( خدامراد ، مومنی .قنبري، نیکزاد.یم صیدي، مر  .کاکابرایی، کیوان .فروز، غالمعلی ا-1

  87 ص  ،18فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره ، خشم و سالمت عمومی
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