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The Psychometric Qualities of the Adult Resilience Doughnut Mode

ARTICLE
The Psychometric of the Adult Resilience Doughnut Model, a Solution
Focused, Ecological Model of Resilience
Lyn Worsley
The Resilience Centre, Sydney Australia, Norwegian University of Science and Technology (NO)
Odin Hjemdal
Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology (NO)
Abstract
Resilience Donut- ը էկոլոգիական և լուծման վրա հիմնված մոդել է, որը ցույց է տալիս ռեսուրսների
փոխազդեցությունը, որոնք ամրություն են ստեղծում անձի կյանքի ընթացքում: Մշակվել և փորձարկվել է 44
կետանոց մասշտաբ (RDA) 859 մեծահասակների հետ: Ուսումնասիրվել է հուսալիությունը ՝ ցույց տալով, որ
շատ լավ տեղավորվում է α = 0,92 և լավ է ներկայացնում հետազոտական կառուցվածքները: RDA- ի բոլոր յոթ
ռեսուրսների ուժեղ կողմերը ցույց տվեցին բացասական փոխկապակցվածություն դեպրեսիայի,
անհանգստության և սթրեսի սանդղակի (DASS) յուրաքանչյուր ենթալեզուի հետ: Չնայած նրանք, ովքեր միջինից
ծանր դեպրեսիայի ախտանիշների տիրույթում են, հաղորդել են երեքից պակաս ռեսուրսների ուժեղության
մասին, նրանք, ովքեր ունեն մեղմ և առանց դեպրեսիայի ախտանիշներ, հաղորդում են միջինից բարձր երեք
ռեսուրսների ուժեղ կողմերի մասին: Գտածոներն աջակցում են ուժի վրա հիմնված միջամտություններին, որոնք
կենտրոնանում են համատեքստային և հարաբերական ուժերի զարգացման վրա ՝ որպես մտավոր առողջության
արդյունքների վրա ազդելու միջոց:
Resilience Donut- y ekologiakan yev lutsman vra himnvats model e, vory ts’uyts’ e talis rresursneri
p’vokhazdets’ut’yuny, voronk’ amrut’yun yen steghtsum andzi kyank’i ynt’ats’k’um: Mshakvel yev p’vordzarkvel e 44
ketanots’ masshtab (RDA) 859 metsahasakneri het: Usumnasirvel e husaliut’yuny ՝ ts’uyts’ talov, vor shat lav
teghavorvum e a = 0,92 yev lav e nerkayats’num hetazotakan karruts’vatsk’nery: RDA- i bolor yot’ rresursneri uzhegh
koghmery ts’uyts’ tvets’in bats’asakan p’vokhkapakts’vatsut’yun depresiayi, anhangstut’yan yev st’resi sandghaki
(DASS) yurak’anch’yur yent’alezui het: Ch’nayats nrank’, ovk’er mijinits’ tsanr depresiayi akhtanishneri tiruyt’um yen,
haghordel yen yerek’its’ pakas rresursneri uzheghut’yan masin, nrank’, ovk’er unen meghm yev arrants’ depresiayi
akhtanishner, haghordum yen mijinits’ bardzr yerek’ rresursneri uzhegh koghmeri masin: Gtatsonern ajakts’um yen
uzhi vra himnvats mijamtut’yunnerin, voronk’ kentronanum yen hamatek’stayin yev haraberakan uzheri zargats’man
vra ՝ vorpes mtavor arroghjut’yan ardyunk’neri vra azdelu mijots’:
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