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Introduction 
Chronic diseases are considered medical situations, health problems or 

disabilities which require long-term management and they might create 

mental and social problems for the people. One of the diseases which might 

be followed by many physiological and mental difficulties is psoriasis. 

Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness 

of psychological capital training on health promotion behaviors and 

psychological flexibility in autoimmune (psoriasis) patients in order to make 

it clear if this intervention is able to significantly lead to the increase of 

health improvement behaviors and psychological flexibility in the patients 

with psoriasis. 

 

Method 
The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control 

group and two-month follow-up design. The statistical population of the 

study included autoimmune (psoriasis) patients in Tehran (Kelid Zibaei and 

Kelaroo Centers) in autumn and winter of 2019-20. 30 autoimmune 

(psoriasis) patients were selected by non-random volunteer and purposeful 

sampling method and they were randomly assigned to experimental and 

control groups (15 patients in the experimental and 15 in the control groups). 
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The experimental group received ten ninety-minute sessions of 

psychological capital training during two and ahalf months while the control 

group didn’t receive them during the study and waited for them. The applied 

questionnaires in the current study included the questionnaire of health 

promotion behaviors (Walker et.al, 1987) and psychological flexibility 

questionnaire (Denis and Wanderwall, 2010). The data from the study were 

analyzed by repeated measurement ANOVA. The applied software was 

SPSS23 software. 

 

Results 
The results showed that the psychological capital training has been 

effective on health promotion behaviors and psychological flexibility of 

autoimmune (psoriasis) patients, as this therapy has succeeded in 

improvement of health promotion behaviors and psychological flexibility in 

these patients. In addition, the results showed that the effect of psychological 

capitals was stable on the health improvement behaviors and psychological 

flexibility of the patients in the follow-up stage.  

 

Conclusion 
According to the findings of the present study it can be concluded that the 

psychological capital training can be used as an efficient therapy to improve 

health promotion behaviors and psychological flexibility in autoimmune 

(psoriasis) patients relying on hope, resilience, optimism and self-efficacy as 

training psychological capitals can influence mental status of the patients 

with psoriasis. 
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سالمت  ءشناختی بر رفتارهای ارتقا های روان اثربخشی آموزش سرمایه

 شناختی در بیماران خودایمنی )پسوریازیس( انپذیری رو و انعطاف
 

مرمره صحتی
 

حسن عشایری
 

 آبادی شیوا دولت

 چکیده
بر رفتارهای ارتقاء  شناختی های روان پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرمايه

حاضر پژوهش شناختی در بيماران خودايمنی )پسوريازيس( انجام گرفت.  پذيری روان سالمت و انعطاف
جامعه آماری آزمون با گروه گواه و دوره پيگيری دوماهه بود.  پس -آزمون آزمايشی با طرح پيشنيمه

پژوهش شامل بيماران خودايمنی )پسوريازيس( مراکز کليد زيبايی و کالرو شهر تهران در شش ماهه پاييز 
گيری  زيس( با روش نمونهبيمار خودايمنی )پسوريا 95بود. در اين پژوهش تعداد  9918و زمستان سال 

گمارده شدند های آزمايش و گواه داوطلبانه و هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه غيرتصادفی
 شناختی های روان آموزش سرمايه گروه آزمايشيی .بيمار در گروه گواه( 90و  گروه آزمايشيی دربيمار  90)

های مورد استفاده در اين پژوهش  پرسشنامهافت نمودند. ای دري دقيقه 15جلسه  95را طی دو ماه و نيم در 
شناختی دنيس  پذيری روان انعطافو پرسشنامه رفتارهای ارتقاء سالمت واکر و همکاران،  پرسشنامهشامل 

گيری مکرر مورد تجزيه و  های حاصل از پژوهش به شيوه تحليل واريانس با اندازه بود. داده و وندروال
بر رفتارهای ارتقاء سالمت و  شناختی های روان آموزش سرمايهايج نشان داد نتتحليل قرار گرفت. 

که اين مداخله است. چنان مؤثر بودهشناختی در بيماران خودايمنی )پسوريازيس(  پذيری روان انعطاف
 شود. براساس شناختی اين بيماران  پذيری روان بهبود رفتارهای ارتقاء سالمت و انعطافتوانسته منجر به 
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اميدواری، با تکيه بر  شناختی های روان آموزش سرمايهتوان نتيجه گرفت که  های پژوهش حاضر می يافته
تواند به عنوان يک درمان کارآمد جهت بهبود رفتارهای ارتقاء  بينی و خودکارآمدی می آوری، خوش تاب

  تفاده گيرد.مورد اسشناختی بيماران خودايمنی )پسوريازيس(  پذيری روان سالمت و انعطاف
 

 شناختی های روان سالمت، پسوريازيس، سرمايه ءشناختی، ارتقا پذيری روان انعطافکلید واژگان: 
 

 مقدمه
بيانگر آن  (Chanyang & Geun, 2020; Aleem & Tohid, 2018) های اخير  نتايج پژوهش

ای را برای بيماران ايجاد  مشکالت عمده 9پسوريازيس های مزمن همچون بيماری است که

ها ممکن است برای فرد مشکالت روانی و اجتماعی ايجاد کند. زيرا زندگی  کنند. اين بيماری می

ده، اندازد، موجب تغيير نقش ش مدت با عاليم بيماری و ناتوانی هويت فرد را به خطر میطوالنی

 کند  شيوه زندگی او آسيب وارد می  گذارد و به بر تصوير ذهنی فرد از جسم خويش تأثير می

( Morsi, Ghobashy & Younis, 2014; Kivelä, Elo, Kyngäs & Kääriäinen, 2014; El Din, 

Salem & Abdulazim, 2017.) تواند عوارض فيزيولوژيک و روانی  هايی که می يکی از بيماری

 بيماری يک پسوريازيس. (Young et al., 2019) پسوريازيس استبسياری در پی داشته باشد، 

 بيماری اين .شود می بيمار در هايی ناتوانی و بدشکلی باعث که است التهابی و مزمن غيرمسری،

قرمزی،  صورت به پوست روی که است سيستميک بيماری بلکه ندارد، مشخصی درمان

 تظاهر شود، می خونريزی و خراش باعث شديد، بسيار موارد در که خارش با همراه ريزی پوسته

 های دوره عفونت، و استرس نظير سيستميک و محيطی عوامل اثر در تواند می بيماری کند. اين می

 مکرر های دوره پسوريازيس مشخصه ترتيب بدين. باشد داشته را و خاموشی فعاليت از متناوبی

 (.Storer, Danesh, Sandhu, Pascoe & Kimball, 2018) است بيماری عود و فروکش

 و روده التهابی های بيماری همانند توجهی قابل های همزمان ناخوشی با ممکن است پسوريازيس

 متابوليک همراه شود سندرم و دو، نوع ديابت چاقی، عروقی، و قلبی های بيماری لنفوم، مفاصل،

(Jacob & Kostev, 2017.) 

 عوامل به پسوريازيس با مرتبط تحقيقات و ها درمان در که دارند تأکيد پژوهشگران

 بين معمولی ای (. تجربهTsai et al., 2019شود ) می کمی توجه شناختی روان و اجتماعی

  پوستی، کالتمش کنار در شان بيماران از توجهی قابل تعداد دارد که وجود پوست متخصصان
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يند که اين فرآ (Yu, Tu, Huang & Clan, 2019کنند ) می ابراز شناختی روان شکايات و ها نشانه

 ،9گيری رفتارهای ارتقاء سالمت نشان از توجه و افزايش رفتارهای مرتبط با سالمت است. شکل

های فيزيولوژيک مزمن  ه بيماران دارای آسيبيندی است که در اين حوزه، دربارترين فرآ مهم

 يک سالم زندگی (. شيوهBradford & Chan, 2017; Chung, 2017) توان بدان توجه نمود می

 اهميت .زند می سالم های انتخاب به دست آگاهانه طوربه شخص آن در که است متعادل زندگی

 ثرمؤ ها بيماری از پيشگيری و زندگی کيفيت روی که است جهت آن از بيشتر زندگی سبک

 ها بيماری از پيشگيری و خود المتیس ارتقاء و حفظ برای زندگی سبک انتخاب با فرد. هستند

 کنترل ورزش، فعاليت، و خواب مناسب، غذايی رژيم رعايت از قبيل را هايی فعاليت و اقدامات

دهد  می انجام ها بيماری و مقابل در سازی ايمن و الکل و سيگار مصرف عدم بدن، وزن

(Kennedy, Cambron, Dexheimer, Trilk & Saunders, 2018.) پيشنهاد جامع رويکرد يک 

 نظر در سالم زندگی سبک مکمل جزء دو عنوان به است ممکن سالمت ارتقاء رفتارهای که کند می

 ,Carroll, Labarthe, Huffman, Hitsman, 2016; Pender, Murdaugh, Parsons) شوند گرفته

 دهند می کاهش آسيب يا بيماری با را فرد مواجهه احتمال سالمت، کنندهحفاظت اجزای (،2002

 سطح افزايش يا حفظ راستای در که هستند چندبُعدی الگويی سالمت ارتقاءدهنده اجزای و

 رفتارهای انجام(. Whitehead, 2004) کنند می عمل افراد مندیرضايت و رفاه خودشکوفايی،

را  خود سالمتی توانندمی نآ کمک با مردم که است هايی راه بهترين از يکی سالمت ارتقاءدهنده

 برای کاهش ضروری راهبردی عنوان به سالمت ارتقاء ديگر، عبارت نمايند. به کنترل و حفظ

 ,McElligottاست ) شده گرفته در نظر کيفيت با اوليه های مراقبت ارائه و بهداشتی نابرابری

Leask Capitulo & Lynn Morris, 2010; Chang, Tsai, Tsai, Yeh & Chiu, 2017.) 

های فيزيولوژيک  ديگر متغيری است که بر اثر بروز بيماری 2شناختی پذيری روانانعطاف

شود بيماران نسبت به  شناختی حاصل از آن آسيب ديده و باعث می های روان مزمن و آسيب

 Sadeghi, Safari) تری را تجربه نمايند شناختی به مراتب پايين پذيری روان افراد عادی انعطاف

Mousavi, Farhadi & Amiri, 2017.) شناختی به معنای مجموعه رفتارهايی  پذيری روان انعطاف

 ,Benoy, Knitter, Knellwolf, Doeringدهد ) هايش انجام می است که فرد در راستای ارزش
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Klotsche & Gloster, 2018های فرد  (. روی هم رفته نبود رفتارهايی که در راستای ارزش

اش را اش بدون معنا و هدف است و يا زندگی شود که فرد احساس کند زندگیباشند، باعث می

 ,Safari Mousavi, Nadri, Amiri, Radfar & Farkhche) سراسر درد و رنج احساس کند

شود که فرد عالوه بر رفتارهای  شناختی سبب میپذيری روان . همچنين دارا بودن انعطاف(2019

 به شناختی پذيری روان (. انعطافHayes, 2016ارزشمندانه، دارای تعهد در عمل نيز باشد )

کند  می اشاره خالقيت از استفاده مناسب و موجود،های  گزينه بين در عملی پاسخ انتخاب توانايی

(Chang, Wu, Kuo & Chen, 2018انعطاف .) را فرد رفتار و فکر تواند می شناختی روان پذيری 

 ,Almarzooqi, Chilcot & McCracken)کند  سازگار محيطی شرايط تغييرات به پاسخ در

 با شناختی روان پذيری انعطاف دهد می نشان که دارد وجود شواهدی اساس اين بر(. 2017

 و افسردگی، اضطراب شامل که ناراحتی از ای گسترده طيف در پذيری آسيب و روانی بهزيستی

 & Kangasniemi, Lappalainen, Kankaanpaa) دارد شود، رابطه می عمومی روانی های ناراحتی

Tammelin, 2014; Waldeck, Tyndall, Riva & Chmiel, 2017; Denckla, Consedine,  
 

Chung, Stein, Roche & Blais, 2018.) 

های فيزيولوژيک  شناختی مختلفی برای افراد با بيماری نهای درمانی و آموزشی روا روش

است که  9شناختی های روان آموزش سرمايهکارآ،  های وبکار گرفته شده است. يکی از آموزش

های فيزيولوژيک مزمن شود  تواند منجر به بهبود وضعيت روانی و هيجانی افراد با بيماری می

(Yousefian, Aminnasab & Sehhati, 2019) .های مختلف  اين در حالی است که نتايج پژوهش

شناختی افراد مختلف داشته  های مختلف روان و تأثير اين روش بر بهبود مؤلفه نشان از کارآيی

 ,Reisi, 2020; Soleimani & Mirzaei, 2018; Tsaur, Hsu & Lin, 2019; Kim, Kim)است 

Newman, Ferris & Perrewé, 2019; Guo, Decoster, Babalola, De Schutter, Garba &  
 

Riisla, 2018; Kang & Busser, 2018; Liao & Liu, 2016; Sabot & Hicks, 2020 .) سرمايه

شناختی فردی در زمينه رشد و تحول است که چهار  شناختی حالتی مثبت از روان روان

 آوری را دارد بينی، و تاباميدواری، خوشمشخصه قابل شناسايی شامل خودکارآمدی، 

(Avey, Palmer, Smith, & Luthans, 2010) . 

 ها و رويدادها  خودکارآمدی فرآيندی است که بر اساس آن فرد فکر کند قادر است پديده
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 ,Jain & Dowsonرسيدن به وضعيت مطلوب با رفتار و کردار مناسب سازمان دهد )را برای 

يعنی اعتقاد فرد به اينکه قادر است رفتاری را انجام دهد که نتيجه دلخواه  (. خودکارآمدی2009

ای شناختی مبتنی بر  اميدواری مجموعه(. از طرفی Bender & Ingram, 2018حاصل شود )

از منابع گوناگون و مسيرها است. اميد به معنای توانايی باور به داشتن  احساس موفقيت ناشی

اميد با نيروی نافذ خود، (. Nasiri, Arshdi & Rahemi, 2011) احساس بهتر، در آينده است

ای در فرد به فرد است تا بتواند تجارب نو کسب کند و نيروهای تازه کننده فعاليتتحريک

 Heratiای انسان در سازگاری بـا مشکالت ايجاد نمايد )لهمنظور تقويت منابع مقـاب

Salkhordeh & Saravani, 2016)های  بينی به عنوان ديگر بُعد سرمايه . همچنين خوش

دهد و سبب  انتظارات ذهنی مثبتی را برای افراد در مواجهه با مشکالت شکل میشناختی  روان

 & Kelberer, Krainesشود ) کالت میگيری الگوی رفتاری مناسبی جهت غلبه بر مش شکل

Wells, 2018ور خوشايند و مطلوب فراوان و امور نامطلوب بينی انتظار کلی وقوع ام (. خوش

شود که آينده پيامدهای مطلوبی خواهد داشت  کم در آينده است و به اين باور مربوط می

(Romswinkel, Konig & Hajek, 2018 در نهايت .)حفظ شايستگی و صالحيت آوری  تاب

ای روانی و زا و برگشت به حالت اوليه پس از تجربه ضايعه در شرايط تهديدآميز و تنيدگی

 Lou, Taylorشده است )برخورداری از رشد مناسب به رغم وجود وضعيت پرخطر، تعريف 

& Di Folco, 2018ا مشکالت و خطرات و عوامل آوری فرد از طريق تعامل ب (. ميزان تاب

دليل انتخاب (. Oshio, Taku, Hirano & Saeed, 2018گردد ) کننده فردی تعيين میمحافظت

شناسی مثبت، بر  ن شناختی آن بود که اين روش با تکيه بر روا های روان آموزش سرمايه

زا دور کرده و سبب  شناختی آسيب هايی تکيه دارد که فرد را از پردازش شناختی و روان مؤلفه

های مثبت را در خود پرورش دهند  جای تمرکز بر نقاط ضعف خود، مولفه شود افراد به می

(Kim et al., 2019.) 

 و شناختی روان های جنبهتوان بيان نمود که  در حوزه ضرورت انجام پژوهش حاضر می

 منفی های جنبه طرفی از. دارند هم با ای دوطرفه تعامل پسوريازيس بيماری جسمانی درمان

 طوربه دارد، بيمار روان سالمت بر مستقيم تأثير که اين بر عالوه پسوريازيس روان سالمت

 به اميد و درمان انگيزه بر روانی اين وضعيت. گذارد می تأثير نيز بيماری وخامت در بالقوه

 بهبود با کنترل ديگر، طرفی از. دکن می ايجاد تداخل درمان، در و گذارد می تأثير بيماری بهبودی

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918301648#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886917307109#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886917307109#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718301885#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718301885#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740917310046#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740917310046#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918300576#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918300576#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918300576#!


 08 (8 ی شماره ،1044 پاییز و زمستان ،82 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست

بر . دارد مهمی نقش نيز بيماران روانی سالمت و زندگی کيفيت بهبود در پسوريازيس عالئم

های  شناختی در کنار درمان های روان اين اساس با بکارگيری مداخله آموزش سرمايه

شناختی های روانتوان از ميزان آسيب ، میبيماران خودايمنی )پسوريازيس(فيزيولوژيک برای 

ال ؤبنابراين سهای پزشکی نيز بيفزايد. تواند بر سرعت درمانيند میآنان کاست که اين فرآ

 ءشناختی بر رفتارهای ارتقا های روان اصلی پژوهش حاضر آن است که آيا آموزش سرمايه

 ثر است؟ؤشناختی در بيماران خودايمنی )پسوريازيس( م پذيری روان سالمت و انعطاف
 

 شرو

 گیرینمونهجامعه آماری، نمونه و روش 
آزمون با گروه گواه و مرحله  پس -آزمون آزمايشی با پيش طرح پژوهش حاضر، از نوع نيمه

-ران خودايمنی )پسوريازيس( مراجعهجامعه آماری پژوهش شامل بيما .پيگيری دو ماهه بود

بودند  9918يز و زمستان سال کننده به مراکز کليد زيبايی و کالرو شهر تهران در شش ماهه پاي

نفر به شيوه  95جهت شرکت در اين پژوهش، رضايت آگاهانه داشتند. از اين ميان، تعداد که 

گيری  بر اين اساس با استفاده از روش نمونهگيری داوطلبانه و هدفمند انتخاب شدند.  نمونه

ماران خودايمنی هايی جهت اعالم شرکت داوطلبانه در مراکز درمانی بي داوطلبانه، فرم

بيمار خودايمنی )پسوريازيس(  95ها، تعداد آوری اين فرم )پسوريازيس( پخش و پس از جمع

سالمت و  ءهای ارتقابه شکل هدفمند انتخاب شدند. بدين صورت که پس از ارائه پرسشنامه

رانی که نفر از بيما 95ها، گذاری آن شناختی در بين افراد داوطلب، و نمره پذيری روان انعطاف

شناختی کسب نموده  پذيری روان سالمت و انعطاف ءارتقاهای  کمترين نمره را در پرسشنامه

 بيمار در 90های آزمايش و گواه گمارده شدند )بودند، انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه

های  مداخله آموزش سرمايه گروه آزمايشيی بيمار در گروه گواه(. سپس 90و  گروه آزمايشيی

که گروه  ماه و نيم دريافت نمودند. در حالی ای در طول دو دقيقه 15جلسه  95شناختی را  انرو

بهره و در انتظار دريافت مداخالت  يند پژوهش بیريافت اين مداخله در طی انجام فرآگواه از د

ها اتفاق نيفتاد. مداخله حاضر در مرکز سجاد توسط  حاضر بود. در مطالعه حاضر افت آزمودنی

آزمون به عمل آمد.  يسنده اول پژوهش اجرا شد. پس از اتمام آموزش، از افراد پسنو

های قبلی بود. دو ماه پس از اتمام دوره مجدداً از بيماران دعوت به  آزمون شامل پرسشنامه پس
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ها را تکميل نمايند. اين کار جهت پيگيری و بررسی اثربخشی آتی  عمل آمد که همان پرسشنامه

ابتال به بيماری خودايمنی )پسوريازيس(، شامل  های ورود به پژوهش مالکصورت گرفت. 

اعالم رضايت و آمادگی جهت شرکت در پژوهش، نداشتن بيماری جسمی حاد و مزمن ديگر 

های  ای آنان در مراکز(، عدم برخورداری از آسيب )با توجه به پرونده سالمت و مشاوره

و  دگی )با توجه به خوداظهاری و مصاحبه بالينی(شناختی مزمن همچون اضطراب و افسر روان

های خروج از پژوهش نيز شامل داشتن بيش  مالکداشتن حداقل سطح تحصيالت ديپلم بود. 

عدم تمايل  و شده در کالسندادن تکاليف مشخص عدم همکاری و انجام ،از دو جلسه غيبت

 يند انجام پژوهش بود.به ادامه حضور در فرآ

 

 ابزارهای پژوهش
 را سـالمت  دهنده ارتقاء رفتارهای پرسشنامه: 1سالمت ارتقاءدهنده رفتارهای پرسشنامه

Walker et al. (1987) را عـد بُ شـش که  است عبارت 01 شامل پرسشنامه اين. اند کرده طراحی 

 سالمت، مورد در پذيری مسئوليت ورزش، تغذيه،: از عبارتند عدبُ شش اين. کند می گيری اندازه

 فـردی  بـين  روابـط  ،(اسـترس  مـديريت  اقـدامات  و استرس منابع و شناسايی) ترساس مديريت

 دنبـال  بـه  حـس هدفمنـدی،   داشـتن ) رشـد معنـوی   ،(نزديکـی  احساس با همراه روابط حفظ)

. عبارات اين پرسشنامه بـر روی يـک   (رضايتمندی و خودآگاهی تجربه و بودن فردی پيشرفت

امتياز دارند )هرگـز:   0، 9، 2، 9ها  هر يک از گزينه شود و گذاری می ای نمره مقياس چهار درجه

و حداکثر  01(. حداقل نمره پرسشنامه 0طور معمول: ؛ هميشه و به9؛ اغلب: 2ی اوقات: ؛ گاه9

 پژوهش سالمت بيشتر است. در ءدهنده رفتارهای ارتقاسب نمره باالتر نشاناست. ک 916نمره 

Walker and Hill-Polerecky (1996) پرسشـنامه  ايـن  کلـی  نمـره  بـرای  کرنباخ آلفای ضريب 

 بـين  نباخوکر آلفای ضريب Walker and Hill-Polerecky (1996) همچنين. شد گزارش 10/5

 Cho, Jae, Choo and. نمودنـد  محاسـبه  آزمـون  اين مقياسخرده شش برای را 15/5تا  88/5

Choo (2014) در. نمودنـد  گزارش 19/5 مقياس را اين کلی کرنباخ آلفای خود پژوهش در نيز 

 Mohammadi Zeidi, Pakpour Hajagha and Mohammadi Zeidi (2012) پـژوهش  در ايران

 نتـايج . بـود  19/5تـا   60/5 از ها، مقياس زير برای و 82/5 ابزار کل برای کرونباخ آلفای ضريب
                                                           
1- Health Promoting Lifestyle Profile 
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 و ســالمت ارتقاءدهنــده رفتارهــای پرسشــنامه بــرای ثبــات دهنــدهنشــان بــازآزمون -آزمــون

. بـود  قبـولی  قابل برازش گويای عاملی شش مدل ييدیتأ عاملی تحليل. بود آن های زيرمقياس

 تقليـل  01 بـه  02 از مقياس اين هایماده تعداد Mohammadi Zeidi et al. (2012) پژوهش در

 پـايينی  عـاملی  بـار  زيـرا  شـد  حـذف  اصـلی  نسخه از آنان پژوهش در ماده 9 تعداد. نمود پيدا

 88/5 پژوهش حاضر نيز ميزان پايايی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونبـاخ در  .داشتند

 محاسبه شد.

 توسـط  شـناختی  پـذيری روان  انعطـاف  پرسشـنامه : 1شنناختی روان پذیری انعطاف پرسشنامه

Dennis and Vander Wal (2010) باشـد  یم ماده 25 بر مشتمل پرسشنامه نيا. است شده ساخته .

 زانيـ م یابيـ ارز یبـرا  و ینيربـال يغ و ینيبال کار در فرد شرفتيپ زانيم یابيارز یبرا پرسشنامه نيا

 ريسـا  و یافسـردگ  یرفتـار  - یاختنشـ  درمـان  در ريپـذ  انعطـاف  تفکـر  جـاد يا در فـرد  شـرفت يپ

ـ ا در. رود یمـ  کـار  به یروان یها یماريب  Shareh, Soltani Bahreinian and پـژوهش  در و راني

Farmani (2012; cited by Fazeli & Ehteshamzadeh Hashemi Sheikhoshbani, 2013)  سـه 

 و کنتــرلهــا،  نيگزيجــا :از عبارتنــد کــه اســت آمــده دســته بــ پرسشــنامه نيــا یبــرا اسيــرمقيز

کـه   ليکرت استای  درجههفتاين پرسشنامه براساس مقياس ی. انسانی رفتارها یبرا يیها نيگزيجا

حـداقل نمـره در ايـن    بنـدی شـده اسـت.     درجـه  (خيلی مـوافقم ) 8تا  (خيلی مخالفم) 9از امتياز 

پـذيری روانـی بيشـتر     دهنده انعطافهای باالتر نشان نمرهاست.  905و حداکثر نمره  25پرسشنامه 

 بــا را پرسشــنامه نيــا همزمــان اعتبــار Dennis and Vander Wal (2010) پــژوهش دراســت. 

پـذيری   انعطـاف  اسيمق با را آن يیهمگراآزمايی  درستی و -91/5برابر با  بک یافسردگ پرسشنامه

 پـژوهش  در پرسشـنامه  نيا کرونباخ یآلفا رانيا در. آوردند دسته ب 80/5 نيراب و نيمازن شناختی روان

Fazeli and Ehteshamzadeh Hashemi Sheikhoshbani (2013) 80/5 ــه ــد دســت ب در . آم

 محاسبه شد. 88/5ه از ضريب آلفای کرونباخ پژوهش حاضر نيز ميزان پايايی پرسشنامه با استفاد
 

 روش اجرا

گيری )مطابق با آنچه ذکر گرديد(، بيماران پس از اخذ مجوزهای الزم و انجام فرايند نمونه
 90های آزمايش و گواه گمارده شدند )هر گروه  بيمار( به شيوه تصادفی در گروه 95شده )انتخاب

 

                                                           
1- Psychological Flexibility Questionnaire 
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Table 1. 
Psychological capital training interventions (Reisi, 2020) 

 شرح جلسه هدف جلسه

 اول
معرفی کلی ابعاد 

 های سرمايه
 شناختی روان

 از تعاريفی اميدوار. ارائه افرادهای  ويژگی و نااميدی و اميد از تعاريفی ارائه
 و غيرواقعی بينی خوش و واقعی بينی خوش بدبينی، بينی، خوش مانند مفاهيمی

 خصوص در بحث و خودکارآمدی مفهوم از تعاريفی ارائه ها.نآ بين تمايز وجه
 در بحث و آوری تاب مفاهيم از تعاريفی ارائه خودکارآمد. افرادهای  ويژگی

 آور. تاب افرادهای  ويژگی خصوص

 دوم
 مفهومارائه 

 درماندگی
 شدهآموخته

 در انگيزه. بحث ايجاد و کنندگانشرکت زندگی از رضايت و اميد ميزان بررسی
 از تعاريفی خودکارآمدی. ارائه کاهش در شدهآموخته درماندگی نقش خصوص

 .(کنترل و چالش تعهد،) آنهای  مؤلفه معرفی و سرسختی مفهوم

نقش اميد در  سوم
 زندگی

 اميد. آشنا افزايش و ايجاد در اهداف نقش از کنندگانشرکت ساختن آگاه
 بين ارتباط کنترل. بررسی مکان ممفهو و اسناد فرآيند با کنندگانشرکت ساختن
بازخورد.  تکنيک از استفاده و خودکارآمدی با نفس به اعتماد و اراده انگيزه،
 آن. ارتقاء جهتهايی  تکنيک از استفاده و تعهد مؤلفه بر تمرکز

 چهارم
 دست چگونگی

 اهدافی به يافتن
 قابل و روشن

 دستيابی

 نقش و ناپايدار پايدار، خاص، کلی، بيرونی، درونی، استادهای با اعضاء آشنايی
 اعتماد افزايش چگونگی خصوص در بحث و بينی. بررسی خوش در هرکدام

 مؤلفه بر مثبت. تمرکز بازخورد تکنيک از استفاده و خودکارآمدی و نفس به
 شدن رو روبه به تمايل افزايش وها  چالش به مشکالت تبديل چگونگی چالش،

 ها.آن با

 پنجم
 هدف تقسيم

 اهدافی به زرگب
 تر کوچک

 تصويرسازی تکنيک از استفاده بينی. خوش در اسنادها نقش با اعضاء آشنايی
 افزايش منظور به آن تقويت و مثبت تجارب ايجاد منظور به ذهنی

 افزايش چگونگی خصوص در بحث و کنترل مؤلفه بر خودکارآمدی. تمرکز
 زندگی. بر کنترل احساس

 ششم
 چگونگی

 بندی فرمول
 و روشن دافیاه

 عينی

 تکنيک از درونی. استفاده مثبت اسنادهای گسترش و ايجاد چگونگی آموزش
خودکارآمد.  افراد از ای منطقه و جهانیهای  نمونه با ارائه جانشينی تقويت
 افزايش در هاآن نقش و محور هيجان و محور مسئله راهبردهای با افراد آشنايی

 آوری. تاب

 هفتم
 اهداف تعيين

 تحقق در نهروزا
 بزرگ اهداف

 سطح ارتقاء منظور به ناخوشايندتر به ناخوشايند وقايع تحليل تکنيک از استفاده
 نقش و مسئله حل علمیهای  روش با کنندگانشرکت بينی. آشنايی خوش

 راهبردهای با بيشتر خودکارآمدی. آشنايی سطح افزايش در هاآن کاربردی
 راهبردها. اين از بيشتر استفاده به ءاعضا تشويق و محورمسئله با مستقيم

 هشتم
 از استفاده
 درها  گذرگاه

 بينی خوش تحقق

 به وقايع اين مثبت پيامدهای تعيين و ناخوشايند وقايع تحليل تکنيک از استفاده
 يا غيرمستقيم راهبردهای با بيشتر بينی. آشنايی خوش سطح ارتقاء منظور
 باال. استرس شرايط در و لزوم تصور در هاآن از استفاده و محور هيجان

 نهم
 به موانع تبديل

هايی  چالش
 تحقق جهت

 اهداف

 افزايش منظور به محيطی و فردیهای  توانايی و استعدادها بر تمرکز و توجه
 در بحث طريق از جانشينی و مستقيم تقويت از بينی. استفاده خوش سطح

 نقش خصوص رد خودکارآمدی. بحث افزايش منظور بههای  موفقيت خصوص
 جهت مثبتهای  خودگويی تکنيک از استفاده و سرسختی در کنترل مکان

 آوری. تاب سطح افزايش

مرور و  دهم
 بندی جمع

 اميد سطح افزايش منظور به عملی تمرين و پيشين جلساتهای  گرفته ياد مرور
 افزايش منظور به عملی تمرين و پيشين جلساتهای  گرفته ياد بينی. مرور خوش
 منظور به عملی تمرين و پيشين جلساتهای  گرفته ياد بينی. مرور خوش سطح

 عملی تمرين و پيشين جلساتهای  گرفته ياد خودکارآمدی. مرور سطح افزايش
 آوری. تاب سطح افزايش منظور به
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 ,Reisi) شناختی های روان آموزش سرمايهمداخالت آموزشی مربوط به  گروه آزمايشيی بيمار(.

در ای دريافت نمودند.  دقيقه 15ای يک جلسه  طی دو و نيم ماه به صورت هفته را در (2020

ای دو ماهه، مرحله پيگيری حالی که گروه گواه اين مداخله درمانی را دريافت نکرد. پس از دوره

در  91/1/9918به تاريخ  IR.HUMS.REC.1398.324نيز اجرا شد. پژوهش حاضر با کد اخالق 

جهت رعايت اخالق در پژوهش رضايت بندرعباس ثبت شده است.  دانشگاه علوم پزشکی

شدند. همچنين به   بيماران برای شرکت در برنامه مداخله کسب و از کليه مراحل مداخله آگاه

افراد گروه گواه اطمينان داده خواهد شد که آنان نيز پس از اتمام فرآيند پژوهشی اين مداخالت 

ها نآکه اطالعات  دگروه اطمينان داده ش دو افراد هربه همچنين  را دريافت خواهند نمود.

 .ماند و نيازی به درج نام نيست محرمانه باقی می

ها از دو سطح آمار توصيفی و استنباطی استفاده  در اين پژوهش برای تجزيه و تحليل داده

باطی از شده است. در سطح آمار توصيفی از ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار استن

جهت بررسی نرمال بودن توزيع متغيرها، آزمون لوين برای بررسی  زويلک -آزمون شاپيرو

ها و همچنين از تحليل فرض کرويت دادهها، آزمون موچلی جهت بررسی پيش برابری واريانس

گيری مکرر برای بررسی فرضيه پژوهش استفاده گرديد. نتايج آماری با واريانس با اندازه

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSS-23افزار آماری  از نرماستفاده 

 
 ها یافته

 ارائه شده است. 2های دموگرافيک در جدول  های حاصل از داده يافته
Table 2: 

Frequency and percentage of gender and education of people present in research groups 

Percent Frequency Group  Variables 

26.67 12 Experimental 
Female 

Gender 
24.44 11 Control 
6.67 3 Experimental  

Male 
8.89 4 Control  
6.67 3 Experimental 

Diploma 

Education 

8.89 4 Control 
15.55 7 Experimental  

Bachelor 
17.78 8 Control  
11.11 5 Experimental  

Masters 
6.67 3 Control  
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نفر  9%( زن و 68/26نفر ) 92 گروه آزمايشيی شود در مشاهده می 2که در جدول چنان

%( مرد بودند. همچنين 81/8نفر ) 0%( زن و 00/20نفر ) 99%( مرد بودند. در گروه گواه نيز 68/6)

%( دارای 00/90نفر ) 8%( دارای تحصيالت دارای ديپلم، 68/6نفر ) 9، گروه آزمايشيی در

 0ليسانس بودند. در گروه گواه نيز، %( دارای تحصيالت فوق99/99نفر ) 0انس و تحصيالت ليس

نفر  9%( دارای تحصيالت ليسانس و 88/98نفر ) 8ديپلم،  %( دارای تحصيالت دارای 81/8نفر )

های توصيفی پژوهش مورد بررسی قرار  حال يافتهليسانس بودند. %( دارای تحصيالت فوق68/6)

 گيرد. می

 

Table 3. 
The average and standard deviation results of performing pre-test and post-test of the 
dependent variables (health promotion behaviors and psychological flexibility) in 
current research 

Variable Group 
Pretest Posttest Follow up 

M SD M SD M SD 

Health promotion 

behaviors 

Experiment 89.93 9.16 112.26 10.64 107.66 9.42 

Control 93.46 7.52 92.80 8.46 90.86 7.61 

Pychological 

flexibility 

Experiment 78.06 11.47 104.66 10.48 99.86 10.22 

Control 74.33 15.85 75.46 76.34 75.06 15.82 
 

های  های آزمون فرض گيری مکرر، پيش با اندازه  قبل از ارائه نتايج تحليل آزمون واريانس

ويلکز بيانگر آن بود  -پارامتريک مورد سنجش قرار گرفت. بر همين اساس نتايج آزمون شاپيرو

سالمت و  ءها در متغيرهای رفتارهای ارتقا ای داده فرض نرمال بودن توزيع نمونه که پيش

آزمون و آزمون، پسهای آزمايش و گواه در مراحل پيششناختی در گروه ذيری روانپ انعطاف

فرض همگنی واريانس نيز توسط آزمون لوين  . همچنين پيش(p>50/5)پيگيری برقرار است 

فرض  داد پيش نبود که اين يافته نشان می دارمعنیمورد سنجش قرار گرفت که نتايج آن 

. همچنين نتايج آزمون موچلی بيانگر آن بود (p>50/5)است  ها رعايت شده همگنی واريانس

 ،(p>50/5)سالمت رعايت شده است  ءها در متغير رفتارهای ارتقافرض کرويت دادهکه پيش

. بر اين (p<50/5)فرض رعايت نشده بود  شناختی اين پيش پذيری روان اما در متغير انعطاف

شود که روابط بين متغيرها، با احتمال  میفرض کرويت مشخص  اساس با برآورده نشدن پيش

بااليی امکان دارد مقادير متغير وابسته را تغيير دهد و بر اين اساس شانس ارتکاب به خطای 
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-بر اين اساس در جدول بعد از تحليل جايگزين )آزمون گرين هاوسيابد.  نوع اول افزايش می

 ارتکاب به خطای نوع اول کاهش يابد.شود تا با کاهش درجه آزادی، شانس  گايسر( استفاده می

Table 4. 
Results of the analysis of the repeated measurement ANOVA on average scores of 

the variables of the research 

 sst df 
Sum of 
Squares 

F P 
Effect 
Size 

Health 
promotion 
behaviors 

stage 1852.86 2 926.43 99.15 0.0001 0.73 

Group 2678.67 1 67.2678 12.73 0.001 0.34 
Stage 

interaction 
and grouping 

2373.88 2 2373.88 127.03 0.0001 0.77 

Error 523.24 56 9.34    

Psycholog
ical 

flexibility 

stage 3259.82 1.44 2265.19 272.01 0.0001 0.84 

Group 8332.84 1 8332.84 15.27 0.001 0.35 
Stage 

interaction 
and grouping 

2779.29 1.44 1931.27 231.91 0.0001 0.78 

Error 335.55 40.29 8.32    

 

 متغيرهایگيری مکرر نشان داد که ميانگين نمرات  نتايج جدول تحليل واريانس با اندازه

 شناختی در بيماران خودايمنی )پسوريازيس( پذيری روان انعطاف سالمت و ءرفتارهای ارتقا

شده که اين  دارمعنیآزمون و پيگيری دچار تغيير  بندی در طی مراحل پسثير گروهفارغ از تأ

رود. از طرفی نتايج سطر دوم  به شمار می دارمعنیآزمون يک تفاوت  قايسه با پيشتغيير با م

( فارغ از شناختی های روان آموزش سرمايهبندی )جدول فوق بيانگر آن است که متغير گروه

 پذيری انعطاف رفتارهای ارتقاء سالمت و متغيرهایآزمون و پيگيری( بر  آزمون، پس مراحل )پيش

معنا که اثر داشته است. بدين دارمعنیثير تأبيماران خودايمنی )پسوريازيس(  شناختی در روان

بوده است. در نهايت  دارمعنیدر مقايسه با گروه گواه يک اثر  شناختی های روان آموزش سرمايه

ترين يافته جدول فوق حاکی از آن  بندی به عنوان مهماما سطر مربوط به تعامل مراحل و گروه

داری بر مراحل آزمون تأثير معنی شناختی با تعامل مراحل نيز های روان ش سرمايهآموزاست که 

پذيری  انعطاف رفتارهای ارتقاء سالمت و متغيرهایآزمون و پيگيری(  آزمون، پس )پيش

داشته است. همچنين نتايج نشان داد که به شناختی در بيماران خودايمنی )پسوريازيس(  روان

پذيری  انعطاف رفتارهای ارتقاء سالمت و متغيرهایتغييرات  درصد از 88و  88ترتيب 

بندی تبيين وسط تعامل متغير مراحل و گروهشناختی در بيماران خودايمنی )پسوريازيس( ت روان
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های آزمايش و گواه در سه مرحله  نتايج مقايسه ميانگين متغيرهای وابسته در گروهحال شود.  می

 شود. گزارش میآزمون و پيگيری  آزمون، پس پيش

Table 5. 
Bonferoni test results and comparison of the mean of the experimental and control 
groups in three stages of pre-test, post-test and follow-up in research variables 

Variable Stage T-Value df 
Compare 

means 
SE p 

Health 

promotion 

behaviors 

Pretest 1.15 28 -3.53 3.06 0.25 

Posttest 5.54 28 19.46 3.51 0.0001 

Fallow up 5.65 28 16.80 2.97 0.0001 

Psychological 

flexibility 

Pretest 0.74 28 3.73 5.05 0.46 

Posttest 5.82 28 29.20 5.01 0.0001 

Fallow up 5.09 28 24.80 4.86 0.0001 

 

سالمت و  ءرفتارهای ارتقادهد، در متغيرهای  نشان می 0نتايج جدول گونه همان

آزمون  با گروه گواه در مرحله پيش گروه آزمايشيی تفاوت ميانگينشناختی  پذيری روان انعطاف

و گواه در اين مرحله تفاوت  گروه آزمايشيی دار نيست و در نتيجه بين دو ( معنی06/5و  20/5)

آزمون  و گروه گواه در مرحله پس گروه آزمايشيی ما تفاوت ميانگينداری وجود ندارد. ا معنی

رفتارهای ارتقاء سالمت و ( در متغيرهای 5559/5و  5559/5( و پيگيری )5559/5و  5559/5)

در اين دو مرحله  گروه آزمايشيی باشد. در نتيجه ميانگين دار می معنیشناختی  پذيری روان انعطاف

اين بدان معناست که آموزش از ميانگين گروه گواه است.  داری متفاوت به صورت معنی

پذيری  شناختی توانسته منجر به بهبود رفتارهای ارتقاء سالمت و انعطاف های روان سرمايه

 آزمون و پيگيری گردد. شناختی در بيماران خودايمنی در مراحل پس روان
 

 گیری بحث و نتیجه
شناختی بر رفتارهای  های روان رمايهپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش س

شناختی در بيماران خودايمنی )پسوريازيس( انجام گرفت.  پذيری روان سالمت و انعطاف ءارتقا

سالمت در  ءشناختی بر رفتارهای ارتقا های روان يافته اول پژوهش نشان داد که آموزش سرمايه

بهبود ين مداخله توانسته منجر به که اموثر بوده است. چنانبيماران خودايمنی )پسوريازيس( 

 ,Reisi (2020); Tsaurشود. يافته حاضر با نتايج پژوهش رفتارهای ارتقاء سالمت اين بيماران 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431918304043#!
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Hsu, and Lin (2019); Kim et al. (2019); Kang and Busser (2018) و Liao and Liu (2016) 

شناختی بر بار  های روان نشان داده است که آموزش سرمايه Reisi (2020)که همسو بود. چنان

ن کودکان مبتال به فلج دراروانی، تحمل پريشانی، خستگی از شفقت و خودتنظيمی هيجانی ما

اند که  در نتايج پژوهش خود گزارش کرده Kim et al. (2019)ثر باشد. عالوه بر اين مغزی مؤ

 در بهبود سالمت روان بيماران داشته باشد. داریمعنیتواند نقش  شناختی می های روان سرمايه

رفتارهای بر  شناختی های روان سرمايهدر تبيين يافته حاضر مبنی بر اثربخشی آموزش 

آوری )به عنوان يک از  بايد به نقش تاب، سالمت در بيماران خودايمنی )پسوريازيس( ءارتقا

 راهبردهای از آوری يکی شناختی( در اين حيطه اشاره کرد. تاب های روان های سرمايه مولفه

 ریآو تاب (.Kim et al., 2019افراد است ) روان و هيجانی در سالمت ارتقاء برای مناسب

)همانند  خطر عوامل و شديد فشارهای معرض در گرفتن قرار وجود با فرد کند، کمک می

 بهبود را و هيجانی خود شناختی اجتماعی، فردی، روان عملکرد بيماری پسوريازيس( بتواند

و  ها سختی مقابل افراد در برای محافظتی آوری به عنوان يک فاکتور تاب ،عالوه بر اين دهد.

های  بر اين اساس بيمارانی که تحت آموزش سرمايه رود. دگی به شمار میهای زن چالش

 گيرند، اغلب با ايجاد هيجاناتآوری حاصل از آن، قرار میشناختی و به تبع آن تاب روان

گردند و بر  زا به حالت طبيعی باز میهای تنيدگی مثبت، پس از مقابله و رويارويی با موقعيت

 & Kangای را جهت بهبود کيفيت زندگی بکار گرفته ) دهای فعاالنهتواند راهبر اين اساس می

Busser, 2018ريزی بهتری را در تعامالت محيطی،  ( و با گسترش توانايی روانی خود، برنامه

 دهند. ام داده و رفتارهای ارتقاء سالمت بيشتری از خود نشان میاجتماعی و فردی خود انج

 آوری گيری از تاب ه شناختی با بهرهای روان آموزش سرمايهتوان بيان نمود که  می ،عالوه بر اين

 و افکار تواند می امر اين. دارد کيدتأ زندگی رخدادهای و رويدادها مثبتهای  جنبه به ديدن

 ناسالم و ناکارآمد ایچرخه از قرار گرفتن در دايمنی )پسوريازيس( رابيماران خوهای  انديشه

تواند با  يند نيز میرو انسجام ايجاد نمايد. اين فرآ شدور نموده و برای حرکت در مسيرهای پي

 .دهنده سالمت در اين افراد همراه باشدبهبود رفتارهای ارتقاء

پذيری  شناختی بر انعطاف وانهای ر يافته دوم پژوهش نشان داد که آموزش سرمايه

که اين مداخله توانسته ثر بوده است. چنانمؤشناختی در بيماران خودايمنی )پسوريازيس(  روان
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اضر همسو با نتايج يافته ح شود.شناختی اين بيماران  پذيری روان بهبود انعطافمنجر به 

  Guo et al. (2018)و Soleimani and Mirzaei (2019)، Sabot and Hicks (2020)پژوهش 

اند که  ود گزارش کردهدر نتايج پژوهش خ Sabot and Hicks (2020)که چنان همسو بود.

در تبيين يافته حاضر  ثر است.شناختی افراد مؤ بود بهزيستی روانشناختی بر به های روان سرمايه

شناختی در بيماران  پذيری روان شناختی بر انعطاف های روان مبنی بر اثربخشی آموزش سرمايه

بينی  موزش خوششناختی، آ های روان های سرمايه لفهيکی از مؤخودايمنی )پسوريازيس( 

های  در اثر آموزش سرمايهطور کلی، افرادی که بهاست. در تبيين يافته حاضر بايد بيان کرد که 

طور ، قادرند بهمشکالت پيش آمده، در زمينه کنند کسب میبينی بااليی  خوششناختی،  روان

 ،الوه بر اينع .ر خود را به شکل مناسب بيان کنندعميق و منطقی بينديشند و احساسات و افکا

 ,Kelberer) کنند و به خود انگيزه دهند مهارخود را  عواطف و افکار ناخوشايند قادرند

Kraines & Wells 2018)خمودگی ر بينی باال دارند، کمتر دچا . بنابراين، افرادی که خوش

گيری از  را در اثر بهره های سازشی بهتری و پاسخ شوند شناختی می هيجانی، شناختی و روان

شود  يند سبب می. اين فرآدهند از خود نشان می در مواجهه با وقايع ناگوار زندگی تفکر عميق

ذيری پ شناختی بهتری را تجربه کرده و بر اين اساس انعطاف ها پردازش شناختی و روانتا آن

شناختی برای فرد  های روان شناختی باالتری را به دست آورند. عالوه بر اين سرمايه روان

تواند به بيماران  (. کسب سالمت روان نيز میKim et al., 2019سالمت روان را در پی دارد )

شناختی سودار،  های شناختی و روان ها پردازشخودايمنی )پسوريازيس( کمک کند تا آن

های شناختی و هيجانی و در نتيجه  زا را کنار نهاده و بتوانند پردازش و آسيب غيرمنعطف

 شناختی باالتری را تجربه نمايند. پذيری روان انعطاف

کننده به مراکز تحقيق به بيماران خودايمنی )پسوريازيس( مراجعه  محدود بودن دامنه

پذيری  های ارتقاء سالمت و انعطافدرمانی شهر تهران؛ عدم کنترل متغيرهای تأثيرگذار بر رفتار

گيری  گيری از روش نمونه شناختی در بيماران خودايمنی )پسوريازيس( و عدم بهره روان

شود برای افزايش قدرت  پيشنهاد می ،های پژوهش حاضر بود. بنابراين تصادفی از محدوديت

ها و مناطق و جوامع پذيری نتايج، در سطح پيشنهاد پژوهشی، اين پژوهش در ساير استانتعميم

های آماری )همانند بيماران تاالسمی، ديابتی، سرطانی،  های متفاوت، ديگر جامعه دارای فرهنگ
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گيری تصادفی اجرا  ...(، کنترل عوامل ذکر شده و روش نمونه و نشانگان اکتسابی کمبود ايمنی

رتقاء سالمت و شناختی بر رفتارهای ا های روان شود. با توجه به اثربخشی آموزش سرمايه

شناختی در بيماران خودايمنی )پسوريازيس(، در سطح کاربردی پيشنهاد  پذيری روان انعطاف

های  شناختی به درمانگران و مشاوران حوزه بيماری های روان شود آموزش سرمايه می

ها با بکارگيری اين آموزش برای اين فيزيولوژيک مزمن همچون پسوريازيس معرفی شود تا آن

شناختی در بيماران  پذيری روان ران، جهت بهبود رفتارهای ارتقاء سالمت و انعطافبيما

 خودايمنی )پسوريازيس( گامی عملی برداشته باشند.
 

در گروه  خانم مرمره صحتیمقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری  سهم مشارکت نویسندگان:
و  حسن عشايریبه راهنمايی دکتر  ،کيش الملل نيواحد بآزاد اسالمی دانشگاه  سالمت روانشناسی

باشد؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار می شيوا دولت آبادیمشاوره دکتر 
 . اندداده و تائيد نموده

های آنها و  بيماران حاضر در پژوهش، خانوادهنويسندگان مراتب تشکر خود را از  سپاسگزاری:
 .دارندمی اعالماند ميل اين پژوهش مؤثر بودهکه در تک مسئولين مراکز درمانی

 تعارض منافعی وجود ندارد. ع کنند که در اين مقاله هيچ نونويسندگان اذعان می ضاد منافع:ت
 .وده استباين مقاله از حمايت مالی برخوردار ن منابع مالی:
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