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 چکيده

  روان  سالمت   و  عمومی  خودکارآمدی   اساس بر  زندگی  به  امید  بینی  پیش  حاضر  پژوهش  در کلی  هدف

  نوع از  و توصیفی تحقیق این  روش.است  شهرکرمانشاه عمومی  های  کتابخانه در  شاغل  زنان بین در
  و  کمی  تحقیقات  جزء  ،است  پیمایشی  نوع از  اجرا  منظر  از  و  کاربردی  هدف  منظر  از  ،است  همبستگی

  شهر عمومی  های  کتابخانه  در  شاغل زنان پژوهش این  آماری  جامعه.باشد می مقطعی  زمان  منظر از

  روش.باشد می نفر 130  آنها  تعداد  آمار و  اطالعات  به  استناد با  که  باشد  می  1399  سال  در  کرمانشاه
  مورگان  گیری نمونه  جدول از  استفاده با که  است  ساده  تصادفی  گیری نمونه  صورت  به  گیری نمونه

  در   استفاده  مورد  ابزار.  باشد  می  نفر  90  آماری  جامعه به  نتایج  تعمیم  برای  الزم  ای  نمونه  اعضای تعداد

  بر  و  بود(  GHQ-28)  روان  سالمت  و  شرر  خودکارآمدی  ،میلر  امیدواری   های  پرسشنامه پژوهش این

  خودکارآمدی   بین  و  75/0 زندگی  به امید  و  روان  سالمت  همبستگی  که شد مشخص  نتایج اساس
  احتمال  با. است05/0  زیر  داری معنی  سطح  چون  فرضیه دو  هر  و  است67/0زندگی  به  امید و  عمومی

  و  شود  می  زندگی  به  امید  افزایش  باعث  روان  سالمت  و  خودکارآمدی  افزایش  گفت  توان می  درصد  95

   .دارد   وجود  داری  معنی  و  مثبت  رابطه  ها  متغییر بین

  زنان بین  ،روان  سالمت  ،عمومی  خودکارآمدی ،زندگی  به  امید  بینی پیش  واژگان کليدی:
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 صدیقی  هنگامه

  ،اسالمی آزاد دانشگاه ،خمین واحد ،راهنمایی و  مشاوره گروه ،راهنمایی و مشاوره ارشد کارشناسی

 .ایران ،خمین
 

   نام نویسنده مسئول:

 صدیقی هنگامه

   عمومی  خودکارآمدی اساس  بر  زندگی به اميد  بينی پيش

 کرمانشاه  شهر های کتابخانه در شاغل زنان بين در روان سالمت و
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 مقدمه
  مجموعه  با  آمدن کنار است  گرفته قرار روانشناسان از  بسیاری توجه مورد اخیر های  سال در که مهمی  بسیار مباحث  جمله از

 بر  و گیرد می  ریشه فردی تصورات بطن از  که.  آنهاست مهمترین از خودکارآمدی و روان سالمت  که است روانی  های  مهارت  از ای

 بسیاری  مذکور  متغیرهای  عدم و  بودن  پایین  و گذارد می تاثیر  شغلی  و  زندگی  مختلف های جنبه  در  افراد های  توانایی و  ها  قابلیت
  روان سالمت در تواند  می  که  مواردی  از  دیگر یکی جا  این  در(.  1392  ،وحیدی  و  نریمانی)زند می رقم  افراد  برای را ها شکست  از

 سو  یک از امید در. است زندگی برای روشن  اهداف گرفتن نظر در  با انگیزشی حالت  یک امید  باشد می  امیدواری  باشد  موثر  افراد

  ،اسنایدر ) است  نهفته  اهداف  حصول  برای  مناسب های راه  بررسی  دیگر سوی از  و  اهداف سوی  به  حرکت  برای اراده و  خواستن  انگیزه
1991.) 

 موانع و  ها  چالش با  رویارویی در  ،فشارآور  اضطراب مقابل در  افراد که  معناست این  به بودن  امیدوار  هیجانی هوش  دیدگاه  از

  افراد  ،امید  نظریه  این  اساس بر. باشد  می  کمتر  آنها  در  عاطفی درماندگی  و  دارند  کمتری  اضطراب  ،شد  نخواهند  تسلیم  دشوار

 و   برند  می  لذت  دیگران با رابطه  از و  کنند  می  تجربه را  کمتری  افسردگی و کنند می  دنبال  زندگی  در را مشخصی اهداف  امیدوار
 (.2005  ،همکاران  و  اسنایدر) برخوردارند باالتری روانی و جسمانی سالمت از

  عوامل  و  فیزیکی عوامل دسته  دو  به کلی طور به عوامل این. گذارد می  تاثیر فرد  روی بر  زندگی به امید بر بیشماری عوامل

 اعتماد  اجتماعی حمایت  زندگی در سالم های  شیوه  ایجاد زندگی  سبک تندرستی مانند  عواملی شامل که  شوند  می  تقسیم روانی
 (.898-894 ص  ؛  1999  هاردی و  لی) شود می  غیره و  بودن کارا  و  کارآمدی باوری خود  احساس نفس  عزت نفس  به

  به امید بر  که عواملی اکثر  هم و  زندگی  به امید  هم  بنابراین گیرد می  نشات فرد  درون از  زندگی  به  امید است معتقد  الکین 

  بنابراین.گیرد می نشات  است ساخته خود  از که  تصویری از  فرد  ادراکات درون  از  و دارند درونی  وجهه هستند گذار  تاثیر زندگی

 و   خودکارآمدی باورهای  به ایمان و  اعتقاد  بودن  بااهمیت و مهم احساس مانند دورنی فاکتورهای به وابسته زندگی  به امید مساله
 .  باشد می نفس  عزت و نفس  به اعتماد و خود تکریم و  احترام

  جهانی  بهداشت  سازمان. باشدمی  موثر جامعه  و  خانواده  بالندگی  و  رشد  در  که  است  مهمی  مباحث  از  یکی  روان  سالمت

  استفاده  مولد  و موثر نحو  به آنها  از  شناخته  را خود توانمندی فرد درآن که بهزیستی از حالتی عنوان به را روانی  سالمت(  2004)
 .کندمی  تعریف  است مفید  خویش  اجتماع برای و کرده

 هنوز و  متراکم  آمادگی.باشد  زنده فرد  یک میرود  امید  که هایی  سال متوسط از  است  عبارت  زندگی  به  امید» :زندگی به اميد

  نباشد شی امید  موضوع  که است این  بودن  امیدوار و است  بودن پرکار  معنی  به  فعالیت این  که است  فعالیت  برای ای نشده  مصرف

   ( .31  ص  2000  ،فروم) .«باشد  دائمی  مالل  و بیزاری از رهایی  بودن سرشار و  زنده برتر  زندگی  بلکه

 خود  توانمندی فرد درآن که بهزیستی  از  حالتی عنوان به را  روانی  سالمت(  2004) جهانی بهداشت سازمان :روان سالمت

 روانی  بهداشت کلی طور  به. کندمی  تعریف  است مفید خویش اجتماع  برای و کرده  استفاده مولد و  موثر  نحو به  آنها  از  شناخته  را

  از پیشگیری  ،زودرس  تشخیص ،آن بروز  موثر عوامل کنترل ،روانی  هایبیماری  به  ابتال از  پیشگیری  وسیله به  روان سالمت ایجاد

 (.1386 ،فرد میالنی)است  انسانی صحیح روابط برقراری در سالم  محیط ایجاد و روانی  بیماریهای برگشت از  ناشی عوامل
  طبیعی  فشارهای  با  تواند  می  ،شناخته  را  خود  شخصی  های  توانایی  فرد  آن  در  که( آسایش  و  آرامش)  بهباشی  از  حالتی

 در )  باشد داشته مهمی نقش  جامعه در است  قادر و  باشد داشته  شغلی  ثمردهی و وری بهره  تواند می  ،کند  مقابله  زندگی(  معمولی)

   (2004  ،وهو(. )باشد داشته  داری معنی مشارکت  جامعه

  تعریف  مسولیتها  و وظایف  انجام  در  خود  های  توانایی  به  فرد  های  قضاوت  یا  باورها به  را  خودکارآمدی»  :خودکارآمدی

   (.46  ص  2007  ،بندورا  آلبرت) .«میکنند
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  های تحقيق هيفرض

 اصلی فرضيه

  قابل کرمانشاه  شهر های  کتابخانه در شاغل زنان میان در  روان  سالمت و عمومی  خودکارآمدی  اساس بر  زندگی به امید. 1
 .است  بینی پیش

 :فرعی های فرضيه

 .است بینی  پیش  قابل کرمانشاه  شهر  عمومی  کتابخانه در  شاغل زنان  عمومی کارآمدی خود اساس بر  زندگی  به امید.  1

 .است  بینی  پیش  قابل کرمانشاه شهر  عمومی  کتابخانه در  شاغل  زنان روان سالمت اساس بر  زندگی  به امید.  2
 

 روش

  اجرا  منظر  از و  است کاربردی هدف  منظر از  پژوهش این این بر عالوه ،است  همبستگی نوع  از و  توصیفی  ،تحقیق این روش
 .  باشد  می مقطعی زمان منظر  از ،کمی تحقیقات جزء پژوهش این.است  پیمایشی نوع از

  ،باشد  می  94 -95  سال در کرمانشاه  شهر  عمومی  کتابخانه در  شاغل  زنان پژوهش این  آماری  جامعه :جامعه آماری تحقی

 .باشد می  نفر  130 آنها تعداد آمار و  اطالعات  به استناد  با که

  جدول به  استناد  با که  است  ساده  تصادفی  گیری نمونه  صورت به  گیری نمونه  روش :نمونه آماری و روش نمونه گيری

  موضوع اینکه به  توجه با.  باشد  می  نفر  90  آماری جامعه به نتایج  تعمیم  برای  الزم  ای نمونه اعضای  تعداد مورگان  گیری نمونه

 می   فرد  ،تحقیق این  در  تحلیل  واحد  بنابراین ،باشد  می کرمانشاه  شهر  های  کتابخانه  در زن کارکارکنان کلیه به  مربوط  تحقیق

 .باشد

 

 ابزار پژوهش
 :. پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران 1

 موافقم کامالً تا  مخالفم کامالً دامنه  از  لیکرت مقیاس اساس  بر سئوال هر که است سئوال  17  دارای مقیاس این

 ،8 ،3  ،1  سئوالهای. می گیرد تعلق امتیاز 5 تا 1  از ماده هر به که است صورت این به مقیاس  نمره گذاری. می شود  تنظیم

نمره   حداکثر  می شوند. بنابراین نمره گذاری راست  به چپ  از  یعنی معکوس  صورت  به سئوالها  بقیه و  چپ  به راست از  15و   13  ،9
 و   ترجمه  (1375براتی)  مقیاس توسط  این. است 17  نمره حداقل  و 85  نمره  آورد  دست به  مقیاس این  از  می تواند  فرد که  ای

 .است  شده  اعتباریابی

 عمومی شرر: خودکارآمدی پرسشنامه پایایی و روایی

  با  را  این مقیاس  از  آمده بدست  نمرات  ،عمومی  خودکارامدی  مقیاس  ای  سازه  روایی  سنجش  برای  (1376براتی) بختیاری

 اجتماعی   درجه مقیاس ،کنترل شخصی  مقیاس  خرده  ،راتر بیرونی  و درونی کنترل شخصیتی)مقیاس ویژگی چندین  های اندازه
 و   خودکارآمدی  مقیاس بین شده بینی همبستگی پیش که  کرد روزنبرگ(همبسته  فردی بین شایستگی  مقیاس و  کران  و مارلو

معنادار( و در جهت تایید سازه مورد نظر بود. )به نقل از کرامتی    05/0و در سطح   61/0متوسط)  شخصیتی  خصوصیات های اندازه

و با استفاده    76/0برابر  گاتمن آزمون  کردن نیمه دو روش از استفاده  با  پایایی مقیاس  ضریب  (. همچنین110:1383  ،و شهر آرای

عابدی  79/0از ضریب آلفای کرونباخ  )(. هم35:2005 ،به دست آمده است)شمائی زاده و  پژوهش وقری  ( برای  1379چنین در 
بصورت تصادفی جدا  30( نیز  1380بدست آمد. نجفی )  85/0آلفای کرونباخ   ،بررسی پایایی خودکارآمدی نفر از آزمودنی ها را 

ن نیز براو –بدست آمد. و از طریق روش اسپیرمن   83/0کرد و آزمون خودکارآمدی را برای آنها اجرا نمود و آلفای کرونباخ برابر با  

 بدست آمد.  81/0( به روش آلفای کرونباخ ضریب پایایئئ  1388بدست آمد. در پژوهش گنجی و فراهانی )  83/0
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 . پرسشنامه اميدواری ميلر:2

  1988است در سال   Miller Hope Scale یا پرسشنامه امیدواری میلر که معادل انگلیسی آن (MHS) پرسشنامه امید میلر

سوال افزایش یافت. این پرسشنامه   48های بعدی به  سوال بود که در نسخه  40تویط میلر و پاورز ساخته شد. پرسشنامه اولیه دارای  
بسیار مخالف   )نمره  1نمره )در طیف لیکرت از  و حداکثر آن  48حداقل نمره هر فرد   .شودری میا( نمره گذ5( تا بسیار موافق 

پرسشنامه امید میلر .هر چه فرد نمره بیشتری بگیرد دارای امید بیشتری است است و  240 به این صورت  (MHS) نمره گذاری 

نمره بی  ،2مخالف نمره  ،1است که ابتدا باید در هر ماده به پاسخ بسیار مخالف نمره  نمره   ،3تفاوت  نمره   4موافق  بسیار موافق  و 

نیز به صورت وارونه    14بدهید.   5   -38 -34  -33  -31 -28  -27 -25  -18 -16  -13  -11سواالت    .شوندنمره گذاری میماده 
پایان تمامی ماده ،با توجه به اینکه این پرسشنامه زیرمقیاس ندارد  .شوندبه صورت وارونه نمره گذاری می 48  -47  -39 ها را  در 

نمره کل را به دست می اهد بود. این پرسشنامه نمره برش نیز ندارد و هر چه خو  240تا   48نمره هر فرد بین  .آوریمجمع کرده و 

بیشتری دارد  .نمره فرد باالتر باشد امیدواری 

 روایی و پایایی پرسشنامه اميدواری ميلر:

 ذکر کرده است.  80روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ باالی  

 هاای پرسشنامههو گویه هاتعداد مؤلفهیع توز

 عنوان پرسشنامه مولفه تعداد گویه ها شماه گویه ها

 پرسشنامه خودکارآمدی شرر ندارد 17 1-17

 پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ندارد 58 1-58

 پرسشنامه امیدواری میلر ندارد 48 1-48

 

 (: GHQ-28. پرسشنامه سالمت عمومی) 3

های بالینی با  شود و در مجموعهنیز یک پرسشنامه غربالگری است که توسط آزمودنی تکمیل می 1پرسشنامه سالمت عمومی
دو طبقه اصلی از پدیده ها  ،گیرد. در این پرسشنامهمورد استفاده قرار می ،هدف تشخیص کسانی که دارای اختالل روانی هستند

نشان دادن کارآمدی من  ،است. اول مورد توجه های جدید با ماهیت معلول کننده.  بروز پدیده  ،اسب از خود و دومناتوانی فرد در 

موقعیت اختالالت خفیف روانی در  برای تشخیص  به طور وسیعی  شده و  گلدنبرگ تنظیم  بار توسط  پرسشنامه اولین  های این 

پرسشنامه اصلی دارای   برده شده است.  فرم  ،سئوال است  60مختلف به کار  شده اما    12سئوالی و  28  ،لیسئوا 30های کوتاه 
پژوهش نیز در  نشانهسئوالی آن  مقیاس  پرسشنامه شامل چهار خرده    ، اضطراب  ،های جسمانیهای مختلف استفاده شده است. 

عملکرد و افسردگی است. فرم پایاییاختالل در    28باالیی برخوردار است و کارایی فرم   2های مختلف این پرسشنامه از روایی و 

گلدنبرگ و ویلیامز)سئوالی است. داده  60به همان میزان کارایی فرم  تقریباً    ،سئوالی شده توسط  تحقیق ارائه  ( در  1978های 
 (.15اند)موید این مطلب بوده ،انگستان و سایر کشورها

تحلیل   پایایی این پرسشنامه 43نتیجه فرا    82درصد و متوسط ویژگی  84میانگین حساسیت  ،پژوهش در زمینه روایی و 

گزارش کرده است)درصد  بررسی انجام گرفته در 15را  باالی این ابزار است.  نیز حاکی از روایی  (. مطالعات انجام شده در ایران 
نشان دهنده این است که میزان    ،سئوالی استفاده شده  28خصوص شیوع اختالالت روانی در ایران که از پرسشنامه سالمت عمومی  

 (.16و  14درصد متغیر است)  68-94بین    ،23درصد و با نقطه برش   84- 93بین    ،6رش  روایی و پایایی این آزمون با نقطه ب

 

 
 

 
1 . GHQ:General Health Questionnaire 
2 . Reliability & Validity 
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  یافته ها
 :یافته های توصيفی

 توزیع فراوانی داده ها بر حسب سن:

 توزیع فراوانی داده ها بر حسب سن :1جدول شماره 

  فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی

3/23 3/23 21 35-29 

4/64 1/41 37 42-36 

 سال به باال  43 32 6/35 100

 

درصد اعضای نمونه    31سال دارند. حدود    35سال تا   29درصد اعضای نمونه ای سنی بین    23  :1با استناد به جدول شماره 

 سال دارند.  43درصد آنها سنی بیش از   35سال دارند و حدود   42تا   36ای سنی مابین  

 جمعيت نمونه بر حسب سابقه کار:توزیع فراوانی 

 سابقه کاری توزیع فراوانی جمعيت نمونه بر حسب :2جدول شماره 

  فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی

6/55 

9/88 

100 

6/55 

3/33 

1/11 

50 

30 

10 

8-1 

16-9 

 سال به باال  17

 

بین یک سال تا هشت سال سابقه کاری   55حدود   می توان گفت که  :2با استناد به جدول شماره  درصد از اعضای نمونه ای 

   سال سابقه کار دارند.  17درصد بیش از   11سال و حدود  16تا   9درصد بین    33دارند. حدود 

  

 :یافته های استنباطی

ستنباطی با استفاده از آزمون آماری متناسب با ساختار پرسشنامه و ساختار فرضیه ها به تائید یا رد فرضیه ها در در تحلیل ا
یا سطح اطمینان  5سطح خطای   پارامتریک یا ناپارامتریک جهت  95درصد و  اینکه محقق از آزمون  پردازیم.قبل از  درصد می 

 .کلموگروف پرداخت –مون نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون اسمیرنف  باید به آز  ،آزمون کردن فرضیه ها استفاده کند

 کلموگروف –آزمون اسميرنف 

 آزمون نرمال بودن داده ها :3جدول شماره 

 سطح معنی داری Zآماره  متغیر

 25/0 99/0 عزت نفس

 19/0 08/1 خودکارآمدی

 15/0 11/1 امیدواری

 
به جدول شماره   با آماره   :3با استناد  تمام متغیرهای مذکور در جدول باالی  zچون سطح معنی داری متنتاسب    5برای 

کرد. از طرفی چون  پارامتریک استفاده  باید از آزمون  برای آزمون کردن فرضیه ها  نرمال هستند و  بنابراین داده ها  درصد است 

پیرسون برای آزمون کردن فرضیه در ساختار و فرمت فرضیه ها بصورت رابطه  ای می باشد بنابراین از آزمون پارامتریک رابطه ای 

 درصد استفاده می شود.  5سطح خطای  
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 :فرضيه های فرعی

 : اميد به زندگی بر اساس سالمت روان در زنان شاغل کتابخانه های کرمانشاه قابل پيش بينی است.1فرضيه 

 رسون بين دو متغير سالمت روان و اميد به زندگی آزمون همبستگی پي :4جدول شماره 

 سطح معنی داری همبستگی متغیرها

 سالمت روان
756/0 000/0 

 امید به زندگی

 

پیرسون رابطه مثبت و معنی داری با همبستگی  :4با استناد به جدول شماره  درصد را بین دو متغیر    75/0ضریب همبستگی 

درصد می توان    95است بنابراین با احتمال باالی   05/0نشان می دهد چون سطح معنی داری زیر  سالمت روان و امید به زندگی  

 میزان امید به زندگی آنها افزایش می یابد و بلعکس.   ،گفت که با افزایش سالمت روان در بین زنان شاغل در کتابخانه های کرمانشاه
 

زنان شاغل کتابخانه های کرمانشاه قابل پيش بينی : اميد به زندگی بر اساس خودکارآمدی عمومی در 2فرضيه 

 است.

 آزمون همبستگی پيرسون بين دو متغير خودکارآمدی و اميد به زندگی  :5جدول شماره 

 سطح معنی داری همبستگی متغیرها

 خودکارآمدی
672/0 000/0 

 امید به زندگی

 
درصد را بین دو متغیر    67/0رابطه مثبت و معنی داری با همبستگی ضریب همبستگی پیرسون    :5با استناد به جدول شماره 

درصد می توان    95است بنابراین با احتمال باالی    05/0خودکارآمدی و امید به زندگی نشان می دهد چون سطح معنی داری زیر  

کتابخانه های کرمانشاه بین زنان شاغل در  با افزایش خودکارآمدی در  به   ،گفت که  امید  یابد و میزان  می  زندگی آنها افزایش 

 بلعکس.

 

 فرضيه اصلی: اميد به زندگی بر اساس متغييرهای خودکارآمدی عمومی و سالمت روان قابل پيش بينی است.

 جدول همبستگی چندگانه فرضيه اصلی  :6جدول شماره 

 سطح معنی داری همبستگی متغیرها

 سالمت روان

 امید به زندگی
756/0 000/0 

 خودکارآمدی

 امید به زندگی
672/0 000/0 

  

 رگرسيون:

در این مرحله برآنیم تا مشخص کنیم که چند درصد تغییرات امید به زندگی به وسیله دو متغیر سالمت روان و خودکارآمدی 

 متغیر ها قدرت پیش بینی متغیر امید به زندگی به عنوان متغیر مالک را دارند یا خیر.قابل پیش بینی است و اینکه آیا این 

 خالصه مدل  :7جدول شماره 
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 تخمین خطای استاندارد ضریب تبیین تعدیل شده ضریب تبیین ضریب همبستگی مدل

1 765/0 585/0 576/0 66/10 

 آنووا :8جدول شماره 

 .سطح معنی داری فیشر میانگین مربعات آزادیدرجه  مجموع مربعات مدل

1 

 000/0 4/61 85/6978 2 7/13957 رگرسیون

   65/113 87 3/4888 باقی مانده

    89 18845 مجموع

 ضرائب :9جدول شماره 

 مدل
 ضرائب استاندارد ضرائب استاندارد نشده

t 
سطح معنی 

 Beta خطای استاندارد B داری

1 

 000/0 55/28  69/3 33/105 مقدار ثابت

 000/0 28/5 603/0 190/0 003/1 سالمت روان

 000/0 48/4 499/0 15/0 998/0 خودکارآمدی

 

  0/ 05می توان گفت که در مرحله اول چون سطح معنی داری زیر   :9و   8و  7با استناد به خروجی های سه جدول شماره 

با استناد به ضریب تعیین است پس آزمون رگرسیون معنی  دار است و معادله رگرسیونی قدرت پیش بینی را دارد. در وهله دوم 
درصد تغییرات متغیر امید به زندگی را می توانند   58 ،می توان گفت که در مجموع دو متغیر سالمت روان و خودکارآمدی  ))تبیین

ی به وسیله عوامل ناشناخته که ما در این تحقیق به آن نپرداخته درصد تغییرات مابقی متغیر امید به زندگ  42پیش بینی کنند و 

 ایم مشخص می شود.

 

و نتيجه  گيری بحث 
 .است ينیب يشکرمانشاه قابل پ یدر زنان شاغل کتابخانه ها سالمت روانبر اساس  یبه زندگ يدام :1يه فرض

به نتا با کمتر از   یدر سطح خطا  یدار یکه رابطه مثبت و معن یدیمرس  یجهنت  ینبه ا یرسونپ یآزمون استنباط یجاستناد 

شهر کرمانشاه وجود    یزنان شاغل در کتابخانه ها  یندر ب  یبه زندگ  یدعزت نفس و ام  یردو متغ  یندرصد ب  75/0  یبا همبستگ05/0

 .شد ییدتا یقتحق  یندر ا  یهفرض یندارد.ا
ب  یم یهفرض ینا  یندر تبب  باال  یکه دارا  یکرد که افراد یانتوان  و  یلیو تحص یشخص یهستند و در زندگ  ییعزت نفس 

باورها  یخود دارا یشغل باورها  ینباشند به سبب هم  یخاص خود م  یاعتقادات و  که به آنها   یبه موضوعات یقلب  یاعتقادات و 

 ید ام  یبرا  یتواند محرک یعوامل م ینشوند و هم یخود م  یبه اعتقادات قلب  هو احساس سرور و عالق یاست سبب شادکام  یبندپا
 .آنها شود  یبرا  یبه زندگ

 يشکرمانشاه قابل پ یدر زنان شاغل در کتابخانه ها یعموم یبر اساس خودکارآمد یبه زندگ يدام :2يه فرض 

 .است ينیب

به نتا با کمتر از   یدر سطح خطا  یدار یکه رابطه مثبت و معن یدیمرس  یجهنت  ینبه ا یرسونپ یآزمون استنباط یجاستناد 

شهر کرمانشاه  یزنان شاغل در کتابخانه ها  یندر ب یبه زندگ یدو ام یخودکارآمد یردو متغ  یندرصد ب  67/0  یبا همبستگ  05/0
  .شد  ییدتا یقتحق یندر ا یهفرض ینوجود دارد.ا

باشند و  یم یشتریب  یتموفق  یشده دارا یمبه اهداف ترس  یلن  که در  یکرد:افراد  یانب ینتوان چن یم یهفرض ینا یینتب در

به خوب  یدنرس  یرشوند و مس یبه هدف کمتر دچار مشکل م یدنرس یرمس  یودر ط  یابند یبه اهداف خود دست م  ی به هدف را 
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هستند  یباالتر یو خود کارآمد  یتو قابل  یستگیشا  یخورند دارا ینم شکستبه هدفشان    یدنکنند و در رس یکنترل و نظارت م
به مقصود  یتو با موفق  یابند  یدست م  یهستند و به اهدافشان در طول زندگ  یباالتر یخود کارآمد  یافراد دارا  ینچون ا  یجهدر نت

  ینبنابرا  ،باشند یبه هدف م یدناز شکست در رس یناش یروان  –یدچار شکست و ضربات روح یگرانرسند و کمتر از د  یخود م

 .یابد یم یشدر آنها افزا  یبه زندگ یدام یزهانگ یشو به سبب افزا  یابد یم یشآنها افزا هیزانگ

 

 :تحليل یافته های همسو و غير همسو

نتا  در با   یجفرضیه اول  هانگ و همکاران   ،(2007) یسونفر  ،(1384)  ینپورغزن  ،(1390)  یرمضان  یها یافتهبدست آمده 

  یکه دارا یافراد یدندرس  یجهنت  ینخود به ا یافراد در پژوهش ها یندارد.ا یا  یجه( مطابقت و شباهت نت2010( و هرث )2010)

باالتر  یگرنسبت به افراد د  هاآن  یبه زندگ یدباشند ام یم  ییعزت نفس باال   .قرار دارد یدر سطح 
  ینا  یجانجام دادند که نتا یدبا عزت نفس و ام  یدلبستگ یبا عنوان رابطه سبک ها  یقی( تحق1393طامه و همکاران ) ایزدی

ب  یبا عزت نفس همبستگ  یو اجتناب  یمنا یدلبستگ یهاسبک ینمطالعه نشان داد که ب -یاضطراب یسبک دلبستگ ینمثبت و 

  یهمبستگ یدواریبا ام  یمنا  ینمرات سبک دلبستگ  ینب یدواریام  یرمورد متغ روجود دارد.د یمنف  یدوسوگرا با عزت نفس همبستگ

  ی.به طور کل یدمشاهده گرد یمنف یهمبستگ یددوسوگرا با ام  -یاضطراب  یمنو ناا یاجتناب  یمنناا  یدلبستگ یهاسبک  ینمثبت و ب
 .اشدبیم  یندهنسبت به آ  یدواریعزت نفس و ام یشافزا  یمهم برا  یعامل یمنا  یآن است که دلبستگ  یایپژوهش حاضر گو

نتا در )  ینوروز  ،(1394پاک نژاد ) یها یافتهبدست آمده با    یجفرضیه دوم  )  یمومن  ،(1391و همکاران    ،( 1391و همکاران 

)2007کاپالن )  ،( 2008پترسون )  ،(1390و همکاران ) ینیحس  ین دارد.ا  یا  یجه( مطابقت و شباهت نت2007( و آلن و همکاران 
  یبه زندگ  یدام  یزانباشند به تبع آن م  یم یباالتر  یخود کارآمد یکه دارا یدند افرادیرس  یجهنت  ینخود به ا یافراد در پژوهش ها

  .در آنها باالتر است

ب  یقی(در تحق2012)  و همکاران بالنگ ب نئو  یتیشخص  یها  یِزگیبا و  یو خودکارآمد  یدواریام  ینبا عنوان رابطه    یندر 
 ی باوجدان بودن برونگرا بودن سازگار  یتیشخص یژگیبا و یو خودکارآمد  یدواریام  ینکه ب  یدندرس یجهنت ینبه ا  یعصب یمارانب

ب معناداریو    یمو بازبودن به تجربه رابطه مستق  یی روان رنجور خو یتیشخص یژگیبا و یو خودکارآمد  یدواریام  ینوجود دارد و 

 .وجود دارد  یو معنادار یرابطه منف

آن با افراد   یسهدر افراد مصروع و مقا یو افسردگ  یبا خودکارآمد  یدواریام  ینبا عنوان رابطه ب  یقی( در تحق1390)  مصطفایی
به ا یرغ غ  یدواریو ام  یبا خودکارآمد  یبعد افسردگ ینکه ب یدرس یجهنت ینمصروع  و   یمصروع رابطه منف یردر افراد مصروع و 

 دو گروه مشاهده شد. ینو عزت نفس ا خودکارآمدی ٰ   یدوارینمره ام  یانگیندر م اداریو تفاوت معن وجود دارد یمعنادار
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 و مراجع منابع

 ،جلداول ،دهمچاپ  ،انتشوارات سومت ،تهران ،(.آمار و کاربرد آن در مدیریت1383منصوور)  ،یمؤمن  ،عادل ،آذر [1]

 .6صفحه

(.رابطه ابعاد کمال گرایی والدین با عزت نفس و 1390سووولطانعلی) ،کاظمی ،نادره ،سوووهرابی ،مریم ،آرمین- [2]

 .15-28صص   ،سال دوم ،فصلنامه روش ها و مدل های روانشناختی ،خودکارآمدی فرزندان

 ،چاپ اول  ،انتشووارات نخسووتین ،داغیترجمه مهدی قراچه   ،(.روانشووناسووی عزت نفس1394ناتانیل)  ،براندن [3]

 .16-23صص
 .34صفحه ،چاپ اول ،ژهانتشارات دان ،تهران  ،امیدوامیددرمانی (.مبانی1393فرشاد) ،بهاری [4]

عزت نفس و پیشورفت تحصویلی در دانش  ،(.بررسوی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل1390اسوماعیل)  ،بیابانگرد [5]

 ه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.دانشکد ،پایان نامه ارشد روان شناسی تربیتی ،آموزان

(.بررسوی ارتباط امید و عزت نفس در مددجویان گیرنده پیوند کلیه در 1384فاطمه)  ،غفاری  ،طیبه  ،پورغزنین [6]

درمانی شوهید صودوقی   -مجله دانشوگاه علوم پزشوکی و خدمات بهداشوتی ،بیمارسوتان امام رضوا )ع( شوهر مشوهد

 .57-61صفحات  ،اولشماره   ،دوره سیزدهم ،یزد
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