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 چکيده
 در ذهني شادکامي و شناختي روان بهزيستي آوری، تاب بررسياز پژوهش حاضر  هدف

پس رويدادی مي  ،از نوع  حاضر پژوهش. مي باشد عادی زنان و خانوار سرپرست زنان

 زنان و بهزيستي پوشش تحت خانوار سرپرست زنان را پژوهش اين آماری جامعه. باشد

 شامل نفر 300 پژوهش آماری نمونه. دادند تشکیل 1396 سال در شیراز شهر در عادی

 از تصادفي طور به که بودند عادی زنان نفر 150 و خانوار سرپرست زنان از نفر 150

 وکان آوری تاب پرسشنامه اطالعات آوری جمع ابزار. شدند انتخاب آماری جامعه

ضريب . بود  آرجیل ذهني شادکامي و  ريف شناختي روان بهزيستي ،(2003) ديويدسون

، 95/0به ترتیب  ذهني شادکامي و شناختي روان آوری ، بهزيستي پايايي مقیاس  تاب

 با و چندمتغیره واريانس تحلیل روش وسیله به ها دادهبه دست آمد.  91/0و  85/0

 که داد نشان پژوهش های يافته. گرفت صورت SPSS20 ای رايانه افزار نرم از استفاده

 و شناختي روان بهزيستي آوری، تاب در سرپرست دارای زنان های نمره میانگین

 بیانگر آماری آزمون که بود خانوار سرپرست زنان نمره میانگین از بیش ذهني شادکامي

 در خانوار سرپرست زنان که دارد اين بر داللت نتايج. است گروه دو بین معنادار تفاوت

 شرکت بنابراين،. برخوردارند باالتری پذيری آسیب و خطرپذيری از عادی زنان با مقايسه

 تواند مي گیری تصمیم و مساله حل و ارتباطي های مهارت آموزشي های دوره در ها آن

 تعالي و رشد و ذهني شادکامي و شناختي روان بهزيستي آوری، تاب افزايش موجبات

 .باشد داشته بر در را ها آن

 زنان ذهني، شادکامي روانشناختي، بهزيستي آوری، تاب : يديکل اژگانو

 .عادی زنان خانوار، سرپرست

 

 

 

 

م(
سو

ل 
سا

ن )
یرا

ی ا
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

 ف

ه  
مار

ش
12 

ن 
ستا

زم
  /

13
96

 
ص 

 /
81-27

 

 2 مریم زرنقاش،  1 امحبی نيطيبه 

 مرودشت اسالمي آزاد دانشگاه ،بالیني روانشناسي ارشد کارشناسي 1

 مرودشت اسالمي استاديار دانشگاه آزاد 2

 
 نام نويسنده مسئول:

  طيبه محبی نيا

 و شناختی روان بهزیستی آوري، تاب مقایسه بررسی

 عادي زنان و خانوار سرپرست زنان در ذهنی شادکامی
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 مقدمه
 شکل ذهن در فرزند چند يا يک با همراه شوهر و زن يک گیرنده بر در را چارچوبي بیشتر يدآمي نمیا به سخن ادهخانو از که هنگامي

 صليا ی ظیفهو منجاا بر ونفزا کرده؛ ايفا را نفر دو نقش مادر که ای گونه به گیرند نمي قرار چارچوب اين در ها خانواده برخي اما گیرد، مي

 بیشتری ی وظیفه و نقش خانوار سرپرست زنان بنابراين. دارد هعهد به نیز را ادهخانو آور ننا نقش ،ستا انندزفر تربیت و دنکر دریما که دخو

 مراقبت و تربیت خانه، امور اداره مانند همزمان طور به مختلف نقشهای اين. دارند زنان ساير به نسبت فرزندان تربیت و زندگي ی اداره قبال در

(. 1386 صادقي،)کنند تجربه را بیشتری رواني مشکالت و مسائل و استرس زنان که شود مي باعث خانه، از خارج کار و تنهايي به فرزندان از

 اما باشند، داشته جامعه ی توسعه و تکامل، پیشرفت، روند در گذار تاثیر و سازنده نقشي توانند مي جمعیتي بزرگ گروه ی منزله به زنان

 معرض در مردان از بیش و شده توجهي کم ها بدان خدمت، و تولید مختلف های عرصه ی همه در فعالیت رغم به متمادی، قرون طي همواره

 مردان از تر ضعیف جسمي نظر از آنها شده باعث زنان زندگي سبک و اجتماعي های نقش. اند گرفته قرار رواني فشارهای و اجتماعي تهديدهای

 سپاه جمالي،)شود گزارش مردان از بیشتر درماني، بهداشتي مراکز به هنگام زود ی مراجعه دلیل به آنها، در رواني بیماريهای شیوع و باشند

 1980 سال از ويژه به. میشوند اداره زنان وسیله به که است هايي خانواده تعداد افزايش نشانگر اخیر آماری .مطالعات)1392 فالحیان،  منصور،

 خانوار سرپرست زنان آمار 1385 ،1375 ،1365 سال، سرشماری اساس بر.است يافته افزايش خانوار سرپرست زن های خانواده تعداد بعد به

 و نفوس سرشماری اساس بر همچنین. دهد مي نشان را سیرصعودی که( 127:  1385 کشور، آمار سالنامه) است شده برابر 98/4 ايران در

 از زنان سهم واقع در. باشد مي خانوار هزار سه و شصت و پانصد و میلیون دو از بیش زن، سرپرستي با های خانوار تعداد 1390 سال مسکن

) دهد مي نشان سرشماری های دوره ساير به نسبت را ای مالحظه قابل رشد که است بوده درصد 1/12) 1390 سال در خانوارها سرپرستي

 دانند. مي ايران در طالق نرخ رفتن باال را رشد اين داليل از يکي کارشناسان(. ايران آمار مرکز ،1390 مسکن و نفوس عمومي سرشماری گزيده

 خود ولي بازگشته، پدری خانه به يا کنند مي زندگي تنهايي به طالق از پس که زناني از اعم مطلقه زنان بیوه، زنان شامل خانوار سرپرست زنان

 در اما شود مي اداره زنان توسط خانوارها از توجهي قابل درصد ايران، در خانوار سرپرست زنان تعداد مورد در. شوند مي اند کرده معاش امرار

 بوده معتاد و متواری  زنداني،  بیکار، خانوار، سرپرست مردان خانوارها، اين در که چرا آيند، نمي حساب به خانوار مديريت رسمي سرشماری

 جامعه در متاسفانه. است زن خانوار، مخارج اصلي کننده تامین و سرپرست که است حالي در اين. باشد مي مرد همچنان خانوار سرپرست اما

 فرزندان سرپرستي مسولیت جمله از باشد مي روبرو مخاطراتي و ابهامات با غالبا...(  و طالق و فوت دلیل به) شوهر ترک از پس زنان زندگي ما

 به نسبت جامعه غلط نگرش همچنین امیدی، نا و افسردگي با همراه تنهايي، در زندگي اقتصادی، مشکالت تحمل سختي، به گاه و تنهايي به

 پژوهشي نتايج .  کند مي روبرو ای عديده مشکالت با اجتماع در حضور و اجتماعي روابط در را آنان همسرانشان، نبود در بیوه و مطلقه زنان

 پايیني نفس عزت از زنان اين که داد نشان بود شده پرداخته تهران شهر خانوار سرپرست زنان در نفس عزت بررسي به که

 نشان بود، گرفته صورت آنها توانمندسازی منظور به خانوار سرپرست زنان نیازهای بررسي به که ديگر پژوهشي(. 1388سعیديان،)برخوردارند

 و رواني زمینه در آنها کردن توانمند و شناسي روان خدمات به نیاز نبود آنان اولیه اولويت در مالي مشکل که زناني از دسته آن برای که داد

 (.. 1386، خاني و قاسمي) دارد فراواني اهمیت اجتماعي

 سال در ،(ها اختالل و ها ناهنجاری به پرداختن جای به) انسان های توانمندی و استعدادها به توجه با گرا، مثبت روانشناسي رويکرد

 و بهزيستي که داند مي هايي شیوه و ها سازه شناسايي را خود نهايي هدف رويکرد، اين. است گرفته قرار روانشناسان توجه مورد اخیر های

 ترين بنیادی کردن، زندگي تهديدهای و نیازها با آدمي بیشتر چه هر سازگاری سبب که عواملي رو اين از. دارند دنبال به را انسان شادکامي

 و خانواده روانشناسي تحولي، روانشناسي های حوزه در ای ويژه جايگاه آوری، تاب میان اين در. باشند مي رويکرد اين پژوهش مورد های سازه

 . )1391علیدوستي، و فروزنده ، ،صالحیان آرام در) است داده اختصاص خود به رواني، بهداشت

 افراد از گروه اين بهزيستي سطح ارتقا جهت در مثبت گامي برآن تاثیرگذار عوامل و زندگي کیفیت از آگاهي با است ضروری بنابراين

 در و باشند دارا را خانواده مديريت پذيرش از ناشي مشکالت و چالشها با مواجهه مهارتهای آنان که است الزم همچنین. شود برداشته جامعه

 .است رويشان پیش چالشهای با آنان مقابله چگونگي کننده تعیین زندگي شادکامي و شناختي روان بهزيستي و آوری تاب میزان  میان، اين

 شادکامي و شناختي روان بهزيستي آوری، تاب مقايسه به تا است آن بر حاضر پژوهش خانواده سرپرست زنان اهمیت و نقش به توجه با

 .بپردازد شیراز شهر عادی زنان و خانوار سرپرست زنان در ذهني
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 روش مواد و 

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري 
 مورد نمونه حجم .باشدمي شیراز شهر در  عادی وزنان بهزيستي پوشش خانوارتحت سرپرست زنان کلیه شامل پژوهش اين آماری جامعه

 روش از پژوهش، ينا در. دادند تشکیل عادی زنان را ديگر نفر 150 و خانوار سرپرست زنان را ها آن نفر 150 که شد تعیین نفر 300 پژوهش

 روی از سپس شد تهیه خانواده سرپرست زنان از شیرازفهرستي شهر  بهزيستي  مرکز به  مراجعه با. شد استفاده دسترس در گیری نمونه

 عادی زن فرن 150 همچنین،. شدند انتخاب تصادفي شیوه به نفر 150 منطقه، آن بهزيستي سازمان پوشش تحت خانوار سرپرست زنان فهرست

  سازی همتا ادیع زنان خانوار، سرپرست زنان تحصیالت میزان و سن بودن مشخص به توجه با. شدند انتخاب تصادفي شیوه به منطقه همان در

 .باشند همگون يکديگر با تحصیالت میزان و سني گروه نظر از که  بطوری شدند

 

 ابزارهاي پژوهش 
 :از عبارتند پژوهش اين در گیری اندازه ابزار

 ذهني دکاميشا پرسشنامه از عادی و خانوار سرپرست زنان در ذهني شادکامي، بهزيستي روانشناختي و آوری تاب مقايسه منظور به

  .شد استفاده( 2003)  ديويدسون و کانر آوری تاب مقیاس و (1989) ريف روانشناختي بهزيستي ، پرسشنامه(2001) ارجیل

 بايد آزمودني که است عبارت 4 دارای کدام هر که باشد مي ماده 29 شامل پرسشنامه اين(: 2001) ارجیل ذهني شادکامي پرسشنامه

 پاشا از نقل به ،2004 ،1کار)باشد مي 87 ان حداکثر و 0 کلي امتیاز حداقل و باشد؛ مي 3 تا 0 بین ماده هر امتیاز. کند انتخاب را آنها از يکي

؛ (1998) 2لو و آرجیل است، شده تايید( 1387) نورباال و علیپور ازجمله مختلف درمطالعات مقیاس اين روايي(. 1385 همکاران، و شريفي

 ضريب( 1390؛ صادق زاده و همکاران )(1999) 4وبرونیک 3فارنهايم آزمودني، 347با را درصد 90 آلفای ضريب (1390صادق زاده و همکاران )

 آورده دست به را %84 کرونباخ آلفای آزمودني 180 با ( 1390؛ صادق زاده و همکاران )(1381) 5ونوری آزمودني101 با را درصد 87 آلفای

 91 برابر کرونباخ آلفای میزان حاضر پژوهش در.اند آورده دست به را درصد 93 آلفای آزمودني 101 با( 1387) باال ونور پور علي ايران در. اند

  .بود درصد

 

 (1989)پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 

 تجديد مورد 2002 سال در و طراحي( 1989) سال در ريف توسط ، ريف، روانشناختي بهزيستي مقیاس(  سوالي 18) کوتاه ی نسخه

 17 و 15 و 7 محیط، بر تسلط عامل 6 و 4 و1 استقالل، عامل 18 و12 و 9 سوالهای. است عامل 6 بر مشتمل نسخه، اين. است گرفته قرار نظر

 پذيرش عامل 10 و 8 و 2 و زندگي در هدفمندی عامل 16 و 14 و 5 ديگران، با مثبت ارتباط عامل 13 و 11 و 3 فردی، بالندگي و رشد عامل

 در که است خودسنجي  ابزار نوعي آزمون اين. شود مي محاسبه روانشناختي بهزيستي کلي نمره عنوان به عامل 6 اين نمرات مجموع.  خود

 بهزيستي ی دهنده نشان باالتر، ی نمره که شود مي داده پاسخ( 6-1)  "مخالفم کامال" تا "موافقم کامال" از ای درجه 6 پیوستار يک

 فرزاد، و سفیدی از)  میشود گذاری نمره معکوس شکل به سوال 8 و مستقیم صورت به سوال 10 سواالت، کل بین از. بهتراست روانشناختي

 ،6سینگر و ريف)  است بوده نوسان در 89/0 تا 7/0 از اصلي مقیاس با ريف روانشناختي بهزيستي مقیاس کوتاه ی نسخه همبستگي(.  2012

 .بود درصد 85 برابر کرونباخ آلفای حاضر پژوهش در (.2006

 به هرگز،) یکرتيل پنج گويه، 25 دارای مقیاس اين.گرديد طراحي( 2003) دويدسون و کانر توسط آوری تاب مقیاس: آوریتاب مقیاس

  ايران تفادهاس برای را آن( 1384)  محمدی. است صد نمره حداکثر و صفر مقیاس در نمره حداقل که( همیشه اغلب، اوقات، گاهي ندرت،

 داد نشان را 64/0 ات 41/0 بین ضرايبي 3 گويه جز به کل نمره با سوال هر همبستگي از  پرسشنامه اين روايي تعیین برای. است داده انطباق

 جهت حاضر وهشپژ در(. 1384 محمدی،)  بود 98/0 برابر حاصل ضريب که کرد استفاده کرونباخ آلفای روش از مقیاس اين پايايي برای  و

 .بود درصد 95 برابر کرونباخ آلفای میزان حاضر پژوهش در و شد استفاده مقیاس اين از زنان سرپرست خانوار و عادی آوری تاب بررسي

 

 

                                                           
1 . carr 
2 . Lu 
3 . Furnham 
4 . Brewing 
5 . Noor NM 
6 . Singer 
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 :اخالقی مالحظات

 اطالعاتشان هک شد داده اطمینان و شد داده پرسشنامه تکمیل نحوه مورد در کامل توضیحات  پژوهش در کننده شرکت افراد تمام به

 . ماند خواهد باقي محرمانه

 

  نتایج

زنان   سني میانگین.  بود لیسانس فوق تا سیکل تحصیالت با سال 64 تا 25  پژوهش در کنندگان شرکت سني دامنه حاضر پژوهش در

 معیار، انحراف میانگین،. بود17/10معیار انحراف با سال  46 زنان سرپرست خانوار سني میانگین و 57/12 معیار انحراف با سال  42  عادی

 (.  1جدول) شد بررسي نمونه افراد درتاب آوری، بهزيستي روانشناختي و شادکامي ذخني  در ها آزمودني های نمره  کمترين و ترين بیش

 گروه نمونه شناختی جمعيتخصوصيات  1 جدول

 وضعیت
 سن

 فراواني
درصد 

 فراوان
 درصد فراواني تجمیع

 ماکزيمم مینیمم انحراف معیار میانگین

 50 50 150 65 20 57/12 42 عادی

 100 50 150 65 25 17/10 46 سرپرست خانوار

 - 100 300 65 20 52/11 44 کل

 

 آماره هاي توصيفی نمرات متغيرهاي مورد بررسیجدول  2جدول 

 

 انحراف معیار میانگین بیشترين نمره کمترين نمره وضعیت متغیرها

 تاب آوری

 51/16 95/68 98 24 عادی

 43/18 61/62 96 8 سرپرست خانوار

 76/17 76/65 98 8 کل

 بهزيستي روان شناختي

 85/12 64/74 97 32 عادی

 20/12 51/72 98 32 سرپرست خانوار

 55/12 57/73 98 32 کل

 شادکامي ذهني
 78/25 52/69 116 1 عادی

 90/23 04/66 114 1 سرپرست خانوار

 
 بطوری باشد مي خانوار سرپرست زنان نمره از بهتر خیلي عادی زنان نمره آوری، تاب متغیر در که شود مي مشاهده 3 جدول به توجه با

 نمرات میانگین از بیشتر عادی زنان نمرات میانگین همچنین و است عادی زنان از کمتر خیلي خانوار سرپرست زنان به مربوط نمره کمترين که

 بهزيستي متغیر در. هستند خانوار سرپرست زنان به نسبت آورتری تاب افراد عادی زنان نتايج، اين طبق بنابراين. باشد مي خانوار سرپرست زنان

 سرپرست زنان به مربوط نمره کمترين که بطوری باشد مي سطح يک در تقريبا خانوار سرپرست زنان نمره و  عادی زنان نمره ، شناختي روان

 شادکامي متغیر در. باشد مي خانوار سرپرست زنان نمرات میانگین از بیشتر کمي عادی زنان نمرات میانگین و است عادی زنان با برابر خانوار

 زنان با برابر خانوار سرپرست زنان به مربوط نمره کمترين که بطوری باشد مي خانوار سرپرست زنان نمره از بهتر کمي عادی زنان نمره ذهني،

. باشد مي خانوار سرپرست زنان نمرات میانگین از بیشتر عادی زنان نمرات میانگین و عادی زنان به مربوط نمره بیشترين ولي است عادی

 .دارند خانوار سرپرست زنان به نسبت بیشتری شادکامي احساس عادی زنان بنابراين

 

 هاي پژوهش هاي مربوط به فرضيهیافته
در متغیرهای  زنان عادی و زنان سرپرست خانواردر پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه ها و تعیین معني داری تفاوت بین نمره های 

( استفاده شد. اين MANOVAچند متغیری ) واريانسکاز روش تجزيه و تحلیل  بهزيستي روان شناختيو  ذهنيشادکامي وابسته تاب آوری، 

 امر به دلیل وجودچند متغیر وابسته بود که لزوم استفاده از روش های چند متغیری را ايجاب نمود.

 مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه های پژوهش  عبارتند از: در پژوهش حاضر سه  فرضیه
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 .دبین تاب آوری، در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی تفاوت معنادار وجود دار

 .دبین شادکامي ذهني، در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی تفاوت معنادار وجود دار

 .دعادی تفاوت معنادار وجود دار، در زنان سرپرست خانوار و زنان بهزيستي روان شناختيبین 
 متغیره، چند واريانس تحلیل روانشناختي زنان عادی و زنان سرپرست خانوار و بهزيستي و ذهني شادکامي، آوری تاب بررسي منظور به

 متغیره چند واريانس تحلیل های مفروضه عنوان به 2و باکس 1لوين آزمون. گیرند مي قرار بررسي مورد متغیره چند واريانس های مفروضه ابتدا

  گرفت قرار تائید مورد و بررسي

 تحليل واریانس فرض بررسی پيش لوین و باکس جهت آزمون : 3جدول

 آزمون باکس آماره لوین

 F سطح معناداری box F سطح معناداری 

 14/0 12/2 تاب آوري

 17/0 8/1 شادکامی ذهنی 15/0 65/2 48/11

 42/0 68/0 بهزیستی روانشناختی

 
 بهزيستي و نيذه شادکامي، آوری تاب متغیر داد نشان لوين و باکس آزمون نتیجه. شد بررسي ها واريانس تساوی و بودن نرمال فرض

 های متغیر با ابطهر در لوين و باکس فرض پیش لذا. باشد مي ها متغیر بودن نرمال نشانگر که دارند 05/0 باالی معناداری روانشناختي سطح

 .گردد مي روانشناختي تايید بهزيستي و ذهني شادکامي، آوری تاب

 .است شده گزارش 8و 7، 6 ،5  جداول در متغیری چند واريانس تحلیل از حاصل نتايج 4جدول در 

 زنان و رخانوا سرپرست زنان آوري، بهزیستی روانشناختی و شادکامی ذهنی تاب نمرات روينتایج حاصل از واریانس چند متغيري  4جدول 

 عادي

 مقدار نام آزمون
 

 
df 

 فرضیه
df 

 معني داری خطا

 01/0 230 3 559/2 032/0 3اثر پیالی

 01/0 230 3 559/2 968/0 4الی مبدا ويلکز

 01/0 230 3 559/2 033/0 5اثر هتلینگ

 01/0 230 3 559/2 033/0 6بزرگترين ريشه روی

 

وابسته )تاب آوری،  از  متغیرهایحداقل در يکي  زنان عادی و زنان سرپرست خانوار بین که دهد مي نشان 4جدول نتايج حاصل از        

  وجود دارد. داری معني تفاوت  01/0 سطح در بهزيستي روان شناختي(و  شادکامي ذهني

 تاب آوري بر روي در متن مانوا انوا نتایج حاصل از تحليل: 5جدول 

 سطح معني داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  منبع تغییر متغیر

 01/0 962/5 413/1951 1 413/1951 گروه تاب آوری

   321/280 232 048/74537 خطا 

    234 1100514 کل 

 

                                                           
1. Levene's Test for Equality of Variances 
2. Box's Test of Equality of Covariance Matrices 
3 Pillai Trace  
4 Wilks’ lambda  
5 Hoteling’s Trace 
6 Roy’s Largest Root 
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خانواده و زنان )زنان سرپرست دو گروه  بین تفاوت که شود مي مشاهده داری معني سطح به مربوط ستون در 5 جدول نتايج به توجه با

پژوهش مورد تايید قرار مي  1معني دار است. بر اين اساس مي توان بیان داشت فرضیه  01/0در سطح  ، از لحاظ متغیر تاب آوریعادی (

 گیرد. 

 شادکامی ذهنیبر روي  مانوا انوا در متن نتایج حاصل از تحليل: 6جدول

 سطح معنی داري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغيير متغير

 03/0 79/0 168/499 1 168/499 گروه شادکامی ذهنی

   99/627 232 794/145693 خطا 

    234 1238433 کل 

 

)زنان سرپرست خانواده و زنان دو گروه  بین تفاوت که شود مي مشاهده داری معني سطح به مربوط ستون در 6جدول  نتايج به توجه با

 پژوهش مورد تايید قرار مي گیرد. 2. بر اين اساس مي توان بیان داشت فرضیه مي باشدمعني دار  شادکامي ذهني، از لحاظ متغیر ( عادی

 را نشان مي دهد.  بهزيستي روان شناختي  روی بر  مانوا تحلیل از حاصل نتايج 8جدول 

 شناختیبهزیستی روان بر روي  مانوانتایج حاصل از تحليل  7 جدول

 سطح معني داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر متغیر

 05/0 596/3 917/568 1 917/568 گروه بهزيستي روان شناختي

   222/158 232 566/36707 خطا 

    234 1285869 کل 

 

)زنان سرپرست خانواده و زنان دو گروه  بین تفاوت که شود مي مشاهده داری معني سطح به مربوط ستون در 7جدول  نتايج به توجه با

پژوهش مورد  3. بر اين اساس مي توان بیان داشت فرضیه مي باشدمعني دار  05/0در سطح بهزيستي روان شناختي ، از لحاظ متغیر  عادی (

 مي گردد.تايید 
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 بحث و نتيجه گيري 
 3 جدول به توجه با بود شیراز شهر عادی و خانوار سرپرست زنان در ذهني شادکامي و آوری تاب مقايسه تعیین حاضر پژوهش از هدف

 مربوط نمره کمترين که بطوری باشد مي خانوار سرپرست زنان نمره از بهتر خیلي عادی زنان نمره آوری، تاب متغیر در که شود مي مشاهده

 خانوار سرپرست زنان نمرات میانگین از بیشتر عادی زنان نمرات میانگین همچنین و است عادی زنان از کمتر خیلي خانوار سرپرست زنان به

 در6 جدول نتايج به توجه با همچنین. هستند خانوار سرپرست زنان به نسبت آورتری تاب افراد عادی زنان نتايج، اين طبق بنابراين.  باشد مي

 آوری تاب متغیر لحاظ از ،( عادی زنان و خانواده سرپرست زنان) گروه دو بین تفاوت که شود مي مشاهده داری معني سطح به مربوط ستون

 تبیین در .گیرد مي قرار تايید مورد پژوهش 1 فرضیه داشت بیان توان مي اساس اين بر. است دار معني(  F= 962/5 و P<01/0) سطح در

 اقتصادی و رواني -اجتماعي های چالش با شده روبرو علت به را زيادی رواني بار خانوار ست سرپر زنان که، شت دا بیان بايد پژوهش ضیه فر اين

 کاهش همانند مسايلي با خانوار ست سرپر زنان. بگذارد بسزايي تاثیر آنان رفتارهای و تحمل و تاب میزان بر تواند مي که کنند مي ادراک...  و

 های مهارت از برخورداری عدم و منابع بر محدود مالکیت و آموزش پايین سطح دلیل به زنان. شوند مي روبرو زندگي استاندارد نزول و درآمد

 متضرر و تر وسیع حجم نان ز برای فقر تبعات مردان، از تر پايین اجتماعي موقعیت بدلیل و دارند قرار فقر معرض در مردان از بیش الزم،

 ز فرايند حقیقت در آوری تاب. است اکتسابي آورانه تاب رفتار بلکه نیست ذاتي ظرفیتي آوری تاب (.1391 صادقي،) داراست را تری کننده

 شرايط يا ها آسیب برابر در پايداری تنها آوری تاب. کند غلبه ناگوار رويدادهای و ها تنش بر تواند مي کس هر آن، در که فرايندی است، ندگي

 علت و باشد منفي تجارب کننده ايجاد تواند مي آوری تاب گسترش عدم. ست ا محیط در فرد سازنده و فعال شرکت بلکه نیست کننده تهديد

 تا شود مي باعث خانوار سرپرست زنان در آوری تاب افزايش. شود باعث را زا استرس و محیطي شرايط با تطابق عدم و کم تحمل ناسازگاری،

 ارتقا و حفظ را خود فردی و اجتماعي شايستگي شديد، های تنش معرض در گرفتن قرار رغم علي و بگذرند ناگوار رويدادهای از پیروزمندانه

 بااليي استرس از اقتصادی و اجتماعي،فردی مشکالت علت به که مطلقه زنان در زا استرس پر موقیتهای کنترل و مديريت با بنابراين. بخشد

 (. فرض2011 استیو،) داشت انتظار را زنان اين در زندگي کیفیت بهبود نهايتا و مشکالت برابر در  بیشتر آوری تاب انتظار توان مي برخوردارند

 متغیر در شود مي مشاهده دارد وجود معنادار تفاوت عادی زنان و خانوار سرپرست زنان در ذهني، شادکامي بین اينکه بر مبني پژوهش دوم

 خانوار سرپرست زنان به مربوط نمره کمترين که بطوری باشد مي خانوار سرپرست زنان نمره از بهتر کمي عادی زنان نمره ذهني، شادکامي

 خانوار سرپرست زنان نمرات میانگین از بیشتر عادی زنان نمرات میانگین و عادی زنان به مربوط نمره بیشترين ولي است عادی زنان با برابر

 ستون در 7 جدول نتايج به توجه با همچنین. دارند خانوار سرپرست زنان به نسبت بیشتری شادکامي احساس عادی زنان بنابراين. باشد مي

 ذهني شادکامي متغیر لحاظ از ،( عادی زنان و خانواده سرپرست زنان) گروه دو بین تفاوت که شود مي مشاهده داری معني سطح به مربوط

 ارزيابي. گیرد مي قرار تايید مورد پژوهش 2 فرضیه داشت بیان توان مي اساس اين بر. باشد مي دار معني(  F=  795/0 و P< 03/0) سطح در

 احساس افسردگي، منفي روحیات با ناپذير اجتناب ای گونه به را زنان اين نامناسب، آينده و حال گذشته، زندگي وضعیت از شوندگان مصاحبه

 شدگي، طرد احساس جز پیامدی آن، با مقابله برای شده گرفته پیش در راهکارهای و شرايط اين. است ساخته مواجه روحي فشار و نابرابری

 تضعیف احساس به ناچارا ای زمینه و بستر چنین در بندی صورت از بیش چیزی مذکور موارد کلیه برآيند.  است نداشته غم و انصافي بي

 برابر در خود کنش و تفکر به آن با و گرفته قرار خود زندگي منفي تجارب از ارزيابي تاثیر تحت دائما گروه اين که آنجا از. انجامد مي شادی

 و منفي روحیات غلبه. افزايند مي خود زندگي در ناشادی احساس بر دهند، مي نشان واکنش اجتماعي روابط کیفیت و کمیت و زندگي امور

 کنار در واقع در. است زندگي پهنه در خوشايند بر ناخوشايند تجربیات چیرگي از ای نشانه و عالمت زندگي جريانات و امور از نامناسب داوری

 نامناسب در همواره پژوهش اين هدف جمعیت جنسیتي، های کلیشه و فرهنگي باورهای هجوم و فشار دلیل به اساسي، نیازهای از محرومیت

 مشارکت و مؤثر ارتباط گیری شکل اصلي مانع نابرابری، احساس استراتژی با مساله اين. اند داشته قرار اجتماعي پذيرش لحاظ از شرايط ترين

 معنادار تفاوت عادی زنان و خانوار سرپرست زنان در شناختي، روان بهزيستي بین اينکه بر مبني سوم فرض .باشد مي جامعه در و ديگران با

 باشد مي سطح يک در تقريبا خانوار سرپرست زنان نمره و  عادی زنان نمره ، شناختي روان بهزيستي متغیر در شود مي مشاهده دارد وجود

 نمرات میانگین از بیشتر کمي عادی زنان نمرات میانگین و است عادی زنان با برابر خانوار سرپرست زنان به مربوط نمره کمترين که بطوری

 شناختي روان بهزيستي متغیر لحاظ از ،(  عادی زنان و خانواده سرپرست زنان) گروه دو بین تفاوت همچنین. باشد مي خانوار سرپرست زنان

 .گردد مي تايید مورد پژوهش 3 فرضیه داشت بیان توان مي اساس اين بر. باشد مي دار معني (F  = 596/3 و P< 05/0) سطح در

 شیوع. دارند قرار رواني های فشار و اجتماعي های تبعیض معرض در مردان از بیش زنان بهداشت، جهاني سازمان های گزارش طبق

 مشکالت و رضايت منبع بودن محدود شغلي، و محیطي های استرس جنسي، نقش بیولوژيکي، عوامل دلیل به زنان در رواني های اختالل

 (.1389 همکاران، و اسدی باقری، نورباال،)  است مردان از بیش تنهايي و اقتصادی
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  پژوهش هاي محدودیت

 زنان به تحقیق نمونه بودن محدود پژوهش اين های محدوديت از. شود تفسیر آن های محدوديت بافت در بايد حاضر پژوهش های يافته

 محدوديت ديگر از چنین هم. میکند تهديد را تحقیق بیروني روايي که است دسترس در گیری نمونه نوع و شیراز شهر عادی و خانوار سرپرست

  .بود ذهني شادکامي و آوری تاب سطح ثبات تعیین برای پیگیری عدم پژوهش های

 احساس ها آزمودني در است ممکن پرسشنامه تکمیل اينکه به توجه با و شد، استفاده پرسشنامه از پژوهش اين در که آنجايي از همچنین

 ابراز غیرواقعي، اطالعات پرسشنامه، تکمیل هنگام در ها آزمودني که دارد زيادی احتمال بیاورد، وجود به را ديگران برای سازی فاش خود

 پرسشنامه تکمیل ۀواسط به ها آزمودني که است اطالعاتي از کافي اطمینان عدم پژوهش اين مشکالت از يکي علت، همین به. باشند داشته

 مناطق در و باالتر های نمونه حجم با مختلف های جمعیت بین در مداخله که شود مي پیشنهاد ها، محدوديت اين اساس بر. . اند کرده ارائه

 های پیگیری با تر طوالني مطالعات انجام که شود مي پیشنهاد چنین هم. يابد افزايش نتايج پذيری تعمیم تا شود آزموده تر وسیع جغرافیايي

 .شود تعیین زمان طول در روش اين اثربخشي میزان تا گیرد صورت مدت بلند و مدت کوتاه

 

 سپاسگزاري

 .شود مي قدرداني نمودند شرکت پژوهش اين در شیرازکه شهر محترم بانوان همه از پايان در
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 راجعممنابع و 
 .انديش نو نسل انتشارات(. چلونگر. ز ترجمه)د باشي شاد همیشه(.  1378)  م آيزنک، [1]
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 .20 دوره، ايالم پزشکي علوم دانشگاه علمي مجله.  شهرکرد پزشکي علوم دانشگاه تحصیلي ناموفق و موفق

 و سازی توانمند همايش دومین مقاالت مجموعه. خانوار سرپرست زنان در نفس عزت بررسي(.1388) فاطمه سعیديان، [4]

 .شهری تبلیغات هنری – فرهنگي گروه:  تهران. خانوار سرپرست زنان افزايي توان

 علوم دانشگاه دانشجويان در ريف شناختي روان زيستي به آزمون رواسازی(. 1388) اله ولي فرزاد، فاطمه؛ سفیدی، [5]

 . 71-65 ص ،1 شماره. قزوين دانشکده پزشکي علوم دانشکده علمي مجله. قزوين پزشکي
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 . 5(1 و2: ) تهران. رفتار و انديشه. دانشگاههای
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 ،شماره دوازدم سال ، استثنايي کودکان ايراني ی فصلنامه.  نمود درون و نمود برون رفتاری های اختالل با نوجوانان رواني

3. 

 مجموعه: تهران خانواده، سرپرست زنان زندگي کیفیت با آن رابطه و زا استرس عوامل(. 1388)زهرا زهرا؛علیا، نیا، کاشاني [9]

 .خانواده سرپرست زنان افزايي نتوا و توانمندسازی همايش دومین مقاالت

. دکتری نامه پايان. مواد مصرف سوء خطر درمعرض افراد در آوری تاب بر موثر عوامل بررسي(.  1384. ) مسعود محمدی، [10]

 .توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه

 و ملي کنفرانس دومین. شادکامي و روانشناختي بهزيستي بین رابطه(. 1394) قربانعلي اقدم، فتحي ملیحه؛ آبادی، مکي [11]
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