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خوشبینی 3و رضایت زندگی 4این

سالمتروانی ،2


مقدمه
پدیدة «زنسرپرستخانوار» یکواقعیت اجتماعی

گروهازافرادجامعهضروریبهنظر میرسد .یکی از

است كه در تمامجوامع به دالیلمختلفوجوددارد.

تابآوری به عنوان یکی از
این متغیرهای تاثیرگذار  

گروههای
یکیازآسیبپذیرترین 

زنانسرپرستخانوار

میباشد .
روانشناسیمثبتگرا 5
سازههایمهم 


اجتماعی هستند (ابهیشک ،شیوندرا ،مانیش و ویجی،

مثبتگرا با
در سالهای اخیر رویکرد روانشناسی  

 .)2010زنانسرپرستخانوارنسبتبهمردانبهخاطر

تمركز بر كمک به افراد دارای شخصیت سالم و

نقشهای مختلف و همزمان در ادارة خانه ،تربیت و

شکوفاسازی قابلیتهای انسانی پا به صحنه گذاشته

مراقبتازفرزندانوكاردرخارجازمنزلبادستمزد

روانشناسی
است (لوتانز،اولیو،اویونورمن .)2007،

كمبااسترسومشکالتروانیبیشتریمواجههستندو

هاوروشهاییاستكه

سالمت6بهدنبالشناساییسازه

در مقایسه با دیگر زنان از آسیبهای اجتماعی،

منجربهبهزیستی 7وشادكامی 8انسانگردد.گرایشبه

اقتصادیوروانیبیشتریرنجمیبرند (حسینی،فروزان


پژوهش در ارتباط با حفظ تفکر خوشبینانه علیرغم

وامیرفریار.)2009،

وجود رویدادهای منفی هر روز بیشتر میشود .این

فقر زنان سرپرست خانوار صرفا اقتصادی نیست،

موضوعات در حوزة سالمت روان شامل پژوهش در

بلکهجنبةاجتماعیوروانیهمدارد.محدودیتروابط

تابآوری (زایوترا ،هال و ماری،)2010 ،
زمینة  

اجتماعی ،شبکة اجتماعی محدود و گاه ناكارآمد و

خوشبینی (كارور و شی یر2010 ،؛ یی هو ،چنگ و


طردشدگیازسویآن،زنانسرپرستخانوارراعالوه

چنگ)2010،وبهزیستی(علیزاده،كاوه،یوسفیلویه

بر مشکالت اقتصادی ،در برابر آسیبهای روانی و

تابآوری را میتوان به
و روحی )1391 ،میباشد  .

ضربهپذیر كرده است (محمدی ،آقاجانی و
اجتماعی  

عنوانسازگاریموفقباشرایطناگواردانست (زایوترا

زهتابآور.)1389،ازطرفدیگر باافزایش طالقدر


).افرادتابآور،احساسناامیدیو

وهمکاران2010،

دهههای اخیر ،بر تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده

تنهاییكمتریدارندودربرابرمشکالتتحملخوبی

شدهاست.اینامرهمةافرادخانوادهرامتاثرساختهو

خوشبینی یکی از ویژگیهای

از خود نشان میدهند .

سایر نظامهای اجتماعی را نیز تحتالشعاع خود قرار

افرادتابآور است .اینافراد با وجود قرار گرفتن در


دادهاست .عدمتوجهبهاینگروهاززنان،سبببروز

آسیبنمیبینند

شرایطپرخطرودشوار،ازنظرروانی

مشکالت فراوان از جمله بدبینی و عدم رضایت از

خوشبینی

وبامشکالتزندگیبهدیدمثبتهمراهبا

تابآوری 1پایینومقابلةغیرمنطقی
زندگیمیگردد .


نگاهمیكنندوایندیدمثبتمیزانتحملآنهارادر


با مسایل موجب روی آوردن این زنان به فساد و

برابر مشکالت افزایش میدهد .افراد تابآور برای

انحراف شده و مشکالت تربیتی فرزندان و شیوع

آیندة خود هدف و برنامه دارند ،زندگی برایشان

اختالالتروانیرادرسطحجامعهبهدنبالمیآورد.از

اینرو شناسایی عوامل تاثیرگذار بر كاهش


resiliency

1

2

mental health
3
optimism
4
life satisfaction
5
positive psychology
6
health psychology
7
well-being
8
happiness
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تابآوریبرسالمتروان،
تاثیرآموزش 

خوشبینی و

معنادار است و به دلیل میزان باالی 

هارلینگ .)2009،بهنظركواردورید ()1996احساس

باورهای مثبت در آنان ،پس از شکست دلسرد

سالمتی به معنی آگاهی كامل از تمامیت و

شوندوبرتالشخودمیافزایند(هامارات،تامپسون


نمی

یکپارچگیجنبههایفردیاستكهازعناصرمعنوی


و زابروسکی .)2001 ،افراد خوشبین از زندگی خود

زندگیتشکیلمیگردد.سالمتروانینوعیوضعیت


لذتبیشتریمیبرند،سالمتروانیوجسمیبیشتری


ذهنیاستكهباشماریازمتغیرهایدرونیوبیرونی

تابآوری
دارندوبههنگامبرخوردباشرایطناگوار ،

درارتباطاستكهمیتواندازفقدانبیماریتارضایت

بیشتری از خود نشان میدهند (كاور و همکاران،

كاملولذتبردناززندگیراشاملشود (سلیگمن،

تابآوریسببسازگاریورضایتاززندگی
 .)2010

.)1998مطالعاتنشان دادهكهافرادراضیوخشنود،

میشود و سازگاری و رضایت از زندگی موجب


هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه میكنند (اوسیتر،


میگردد(كامپفر .)1999،
تابآوری 
افزایش 

ماركیندز ،بلک و گودوین )2000 ،و از رویدادهای

آموزشتابآوری سببتغییردرسبکاسنادافراد


پیرامونخودارزیابیمثبتتریدارندورضایتبیشتری


شده ،توانایی حل مشکالت را بهبود میبخشد (دنت،

از زندگی را تجربه میكنند .نظام ایمنی سالمتر و

 )2009ویادگیریشیوههایمقابلة موثر بارویدادهای

خالقیتبیشتریدارند(داینروسلیگمن .)2003،

ناخوشایند زندگی را به دنبال دارد (اوشیو ،كانکو،

همچنین یافتههای پژوهشگران نشان داد كه بین

خوشبینی در كار

ناگامین و ناكایا .)2003 ،همچنین 

تابآوری و سالمت روانی رابطة مثبت و معناداری


سیستمایمنیبدنتاثیرمیگذاردوعملکردآنرابهبود


وجود دارد (هارتلی2011 ،؛ كرمیپور ،حجازی و

خوشبینی از دو شیوة رفتاری و شناختی

میبخشد .


بهشتییکتا .)2015،

سببافزایشسالمتیجسمی،روانی،كاهشاضطراب

خوشبینی به عنوان یکی دیگر از سازههای


و بهبود رضایت از زندگی افراد میشود (سگستروم،

مثبتگرا ،نوعی نگرش فردی نسبت به
روانشناسی  


تابآوری سبب بهبود
 .)2012بهطور كلی ،آموزش  

زندگی محسوب میشود (ییهو ،چنگ و چنگ،

خوشبینی واعتماد

تابآوری شدهودرنتیجهافرادبا


بیشتریمیبرند،

).افرادخوشبیناززندگیلذت

2010

به نفس در مقابل رویدادهای استرسزا ظاهر شده و

هیجاناتمثبتبیشتریراتجربهمیكنند،سالمتروانی


تابآوری،
آنها را قابل كنترل میدانند .از این رو  ،


و جسمانی بهتری دارند ،تابآوری بیشتری از خود

افرادراافزایشمیدهدواینامرموجب

انعطافپذیری


نشان میدهند و هنگام رویارویی با فشار روانی از

تابآوریاز
هاباشرایطمختلفمیشود .


سازگاریآن

روشهای مقابلهای بهتری استفاده میكنند .همچنین،


طریقكاهشهیجاناتمنفی ،سالمتروان ورضایت

خوشبینی به عنوان یک متغیر تفاوت فردی


از زندگی را سبب میشود (حسینی قمی ،ابراهیمی

حوزهای است كه در آن افراد ،تجارب
منعکسكنندة  


قوام،علومییزدی .)1389،

مطلوب تعمیمیافته را برای آیندهشان حفظ میكنند

سالمت روانی یکی از متغیرهایی است كه ارتباط

(كارور ،شی یر و سگرستروم .)2010 ،مطالعات انجام

روانشناسی
تابآوری دارد و مورد توجه  
نزدیکی با  

خوشبینی نقش تعیین كنندهای

شده نشان میدهد كه 

مثبتگرا است (لینلی ،مالتبای ،وود ،اسبورن و


تابآوری،
در بهزیستی روانی افراد بازی میكند و با  
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مقابلهای رابطة مثبت و
احساسات مثبت و راهبردهای  

ازپژوهشزارعی،صادقیفروقیاسی ( )2014نام برد


یافتههایقدمی
معناداریدارد (ولپودافینیو  .)2012،


تابآوری بر سازگاری و
كه نشان داد آموزش  

وخلعتبری ()2014نیزرویدانشجویانمتاهلدانشگاه

صمیمیتزناندارایهمسرمعلولجنگیتاثیرمثبتو

تابآوری و
خوشبینی  ،

كرمان نشان داد كه بین 

معناداریدارد.كاوه،علیزاده،دالوروبرجعلی ()1390

رضایتزناشوییرابطةمثبتومعناداریوجوددارد .

برمولفههایكیفیت

تابآوری
نیزدریافتندكهآموزش 

رضایتاززندگی،مولفةمهمبهزیستیمثبتاست

زندگی تاثیرگذار است .بهبود رابطة والد  -فرزند و

و بر رفتارهای مثبتی مانند تربیت بدنی ،پرهیز از

افزایشرضایتاززندگیممکناستناشیازكاهش

دخانیاتوتغذیةسالمموثراست .رضایتاززندگی،

استرس ،تغییر طرحوارهها و نگرش ،بهبود مهارتها و

ارزیابیقضاوتی -شناختیاززندگیشخصیاستكه

رفتارهای والدین باشد .یافتههای كاپیال و كومار

از مقایسة شرایط فعلی با معیارهای تعیین شده توسط

()2015رویزنانمطلقةهندینشاندادكهبینسطح

فردناشیمیشود.افرادهنگامیرضایتاززندگیرا


تابآوری و رضایت از زندگی ارتباط مثبت و


شرایطزندگیآنهابامعیارهاییكه

تجربهمیكنندكه


تابآوری سبب
معناداری وجود دارد و آموزش  

برای خودشان تعیین كردهاند ،مطابقت داشته باشد

تابآوری (استفنس ،)2012 ،استفاده از
افزایش  

(داینر .)2000 ،تجربة شادكامی و رضایت از زندگی

راهبردهای فعال ،1جستوجوی حمایت اجتماعی،2

یرود و احساس غم و
هدف برتر زندگی به شمار م 

خوددلگرمسازی ،3افکار مثبت( 4استینسما،)2007 ،


ناخوشایندی اغلب مانعی بر سر راه انجام وظایف فرد

خوشبینی (علیزاده و همکاران،)1391 ،

بهزیستی ،

بهحسابمیآید.هرچهشکافمیان سطحآرزوهای


اعتماد به نفس ،5خودرهبری( 6استینهارت و دولبیر،

یتمندی
فرد و وضعیت عینی اوبیشتر گردد ،رضا 

ایشرضایتاززندگیوكاهشهیجانهای

،)2008افز

یكند (كویوما  -هانکانن ،هانالنن
كاهش پیدا م 

منفی میشود (شی ،وانگ و وانگ2015 ،؛ زارعی و

وینامالی ،كاپریو و كوچنویو .)2001 ،رضایت از

همکاران2014،؛محمودوشایوكات .)2014،

زندگی یک پدیدة چند بعدی است كه با عوامل

با توجه به جایگاه زنان و از جمله زنان سرپرست

تابآوری،استرس(شی،وانگووانگ،
مختلفیچون 

خانواربهعنوانبخشقابلتوجهیازجمعیتكشورو

،)2015روابطمیانفردی،نداشتنبیماریهایجسمی

نقشسازندةآناندرتوسعةپایدارجامعهالزماستكه

و سالمت روانی ارتباط محکمی پیدا میكند و

مشکالتآنانموردبررسیدقیققرارگیردوبراساس

نارضایتی از زندگی با عواملی مانند افسردگی،

آن تصمیمگیری مناسب صورت پذیرد .از این رو،

اضطراب،عزتنفسپایین،ناسازگاری،مصرفالکل

خوشبینی و

تابآوری ،سالمت روانی ،
سنجش  

وسایرآسیبهایروانیارتباطنزدیکیدارد (محمود


یتمندی زنان سرپرست خانوار و سبک زندگی
رضا 

وشایوكات .)2014،
تابآوریبرایزنان
درارتباطبااثربخشیآموزش 
سرپرستخانوارپژوهشچندانیصورتنگرفتهاست.
ازپژوهشهاییكهبهاینموضوعارتباطدارندمیتوان

1

Active strategies
social support
3
Self- encouragement
4
Positive thoughts
5
Self Confidence
6
Self-Leadership
2
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تابآوریبرسالمتروان،
تاثیرآموزش 

آنان جهت حمایت و ایجاد نگرش مثبت نسبت به

انتخابشدند .اینافراد بهروشتصادفی سادهدر دو

زندگیوفایقآمدنبرمشکالتبیشازپیشضرورت

گروهآزمایشوكنترل(هرگروه21نفر)جایگرفتند .

سازمانهای

یكند والزم است افراد توانمند ،
پیدا م 

تابآوریرابهمدتده
گروهآزمایش،برنامةآموزش 

حمایتیدولتیوغیردولتیدرجهتتوانمندسازیزنان

دقیقهایدریافتكردندو
هفته،هرهفتهیکجلسة  90

سرپرستخانواراقدامنمایند،تاكیفیتزندگیاینزنان

برایگروهدومهیچمداخلهایانجامنشد.دهروزپس


وفرزندانشانبهبودیابد.سبزوارنیزبهعنوانبخشیاز

ازپایانبرنامةآموزشی،ازدوگروهپسآزمونبهعمل


جامعةایران،بااینمشکالتدرگیراست.آمارهاییكه

آمد .

مسئوالن ذیربط از افزایش طالق ،اعتیاد و زنان تحت

تابآوری بر گرفته از برنامة
برنامة آموزش  

پوشش بهزیستی ،كمیتة امداد امام (ره) و موسسههای

هندرسون و میلستین ( )1996است كه جهت ایجاد

خصوصی ارائه میكنند ،بسیار نگران كننده است .با

تابآوری درمدل
مدارسامندرآمریکاتدوینشد .

خوشبینی و

تابآوری ،سالمتروانی،
توجهبهنقش 

مذكورشاملفراهمسازیمهربانیوحمایت،طراحیو

رضایت از زندگی در حفظ كیان خانواده و توسعة

ارتباط سازی برای افزایش امید ،كسب مهارتهای

پایدار جامعه ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر

زندگی ،داشتن دلبستگی مثبت ،مرزبندی شفاف و

تابآوری در افزایش سالمت روانی،
آموزش  

سازگار و ایجاد فرصت برای مشاركت هدفمند

خوشبینی ورضایتاز زندگیزنانسرپرستخانوار


میباشد .فرایند آموزشی در هر جلسه شامل وارسی


سبزوارانجامشد.فرضیههایپژوهشعبارتنداز :

تکالیف جلسة قبل ،آموزش مستقیم به صورت

تابآوری بر افزایش سالمت روان زنان
 -1آموزش  

سخنرانی،بحثگروهی،چالشفکریوجمعبندیبود


سرپرستخانوارموثراست .

و روشهایی مانند بازسازی شناختی ،1ایفای نقش،2

خوشبینی زنان

تابآوری بر افزایش 
 -2آموزش  

،قابگیری5مجدد
بارشفکری3وبررسیسودوزیان 4

سرپرستخانوارموثراست .

درطولجلساتآموزشیمورداستفادهقرارگرفت .

تابآوری بر افزایش رضایت از زندگی
 -3آموزش  
زنانسرپرستخانوارموثراست .

تابآوری درجدول
خالصهایازساختارآموزشی 

()1آمدهاست .



روش
پژوهش ،جامعه آماری و نمونه :طرح پژوهش

روش 
پسآزمون با
انجام شده ،نیمه تجربی ،پیشآزمون ـ  
گروه كنترل بود .جامعة آماری پژوهش شامل تمامی
زنانسرپرستخانوارتحتپوششبهزیستیسبزواردر
سال  1392بود .نمونة شامل  42نفر از زنان سرپرست
بهروشنمونهگیریدردسترس

خانوارداوطلببودكه

1

cognitive restructuring
role playing
3
brain storming
4
Weighing profit and loss
5
reframing
2
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جدول  .1برنامة آموزش تابآوری برای زنان سرپرست خانوار
جلسات 

محتوا 

اول 

تابآوریوقوانینشركتدركارگاه 
آنهابا 
برقراریارتباطبامخاطبانوآشناكردن 

دوم 

آگاهینسبتبهتوانمندیهایخودوحذفیاكاهشباورهایغیرمنطقی 


سوم 

تقویتعزتنفس،شناسایینقاطقوتخودوخودگوییهایمثبت 


چهارم 

ارتقاءتواناییافراددرمهارتهایبرقراریارتباطمثبتبادیگران 


پنجم 

تعیینهدفوچگونگیدستیابیبهآن 


ششم 

بینانهوبدبینانهوتغییرسبکبدبینانهبهخوشبینانه 


هایتفکروتاكیدبرتفکرخوش

آشناییباسبک

هفتم 

حلمسأله 

هشتم 

گیریومسئولیتپذیری 


تصمیم

نهم 

مدیریتخشم،اضطرابواسترس 

دهم 

جستجویمعنا،معناخواهی،پرورشحسمعنویتوایمانواختتامیه 





2

ابزارسنجش:پرسشنامةجمعیتشناسی:ازاینپرسشنامه

شییر و كارور ( : )LOT-Rدر این
خوشبینی  

مقیاس 

بهمنظورآگاهیازسوابقزنانسرپرستخانواراستفاده

پژوهش از مقیاس بازنگری شدة جهتگیری زندگی

شد .

شییر ،كارور و بریج ( )1994به منظور ارزیابی


مقیاس رضایت از زندگی ( :1)SWLSاین مقیاس در

خوشبینیاستفادهشد.اینآزمون6مادهدارد(سهمادة


سال 1985توسطداینر،امونس،الرسنوگریفینتهیه

مثبتوسهمادةمنفی).هرمادهدارای5گزینهازكامال

شد.اینمقیاساز 5گزارهتشکیلشدهاستكهمولفة

افقتاكامالمخالفمیباشد.اینگزینههاازصفرتا

مو

احساس ذهنی بهزیستی را اندازه میگیرد .هر گزاره

گذاریمیشود.بنابراین،نمرةافرادبینصفرتا

 4
نمره

دارای  7گزینه است ،كه در مقیاس لیکرت  1-7از

نزدیکتر شود،

 24تغییر میكند .هر چه نمره به  24

الفتاكامالموافقپاسخدادهمیشودودر

كامالمخ

خوشبینی بیشتر فرد است .سازندگان این

نشاندهندة 


تعیینمیگردد.نمرة

نهایتنمرةفرددرمقیاس 5-35

مقیاس،پایاییآنرابهروشبازآزمایی  0/79برآورد

میدهد.اعتباراینمقیاسبا
باالتررضایتبیشتررانشان 

كردند .پایایی این مقیاس به روش آلفای كرونباخ و

استفاده از ضریب آلفای كرونباخ برای ملتهای

بازآزمایی در جامعة ایرانی به ترتیب  0/74و 0/65

آمریکا ،آلمان و ژاپن ،به ترتیب  0/82 ،0/90و

گزارششدهاست(حسنشاهی.)1381،

0/79گزارش شده (شیماک ،رادهاریشنان ،اوشیو،

پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر (-28
3

دزوكوتو و اهادی )2002 ،و برای دانشجویان ایرانی

: )GHQاینپرسشنامهدرسال 1979تدوینشدو28

 0/83و با روش بازآزمایی  0/96اعالم گردیده است

سوالدارد.پرسشنامةمذكورازمشخصترینابزارهای


(بیانی،كوچکیوگودرزی .)1386،

غربالگری اختالالت روانی است كه بر اساس روش


Satisfaction with Lift Scale

1

Life Orientation Test–Revised
General Health Questionnaire-28

2
3
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تابآوریبرسالمتروان،
تاثیرآموزش 

تحلیلعاملیفرم60سوالاولیهاستخراجشدهودارای

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا پیش فرضهای

چهار خرده مقیاس نشانههای بدنی ،اضطراب و

تحلیل كوواریانس شامل آزمونهای كلموگروف -

بیخوابی ،اختالل در كاركرد اجتماعی و افسردگی


اسمیرنوف ،لوین و رگرسیون اجراشد و سپس جهت

میباشد .هر كدام از مقیاسها دارای  7پرسش است.


بررسی تحقق هدفهای پژوهش ،دادهها با آزمون

پرسشها با طیف چند درجهای از گزینه خیر (نمره


تحلیل كواریانس و با استفاده از نرمافزار SPSS18

صفر) تا زیاد (نمرة  )3نمرهگذاری میشود .ضریب

سنجیدهشد .


آلفای كرونباخ این آزمون  0/88برآورد گردید و

یافتهها

مطالعهای فراتحلیلی متوسط اعتبار آن را

ویلیامز ،در 

شاخصهای توصیفی متغیرهای اندازهگیری شدة


0/84اعالمكرد(یعقوبی .)1374،

اینپژوهشدرجدول()2ارائهشدهاست .
شاخصهای توصیفی سالمت روان ،خوشبینی و رضایت از زندگی بر اساس عضویت گروهی و

جدول .2
مرحلة ارزیابی

گروه 
آزمایش 
كنترل 


سالمتروانی 

خوشبینی 


مرحلهآزمون 

تعداد 

میانگین 

انحرافمعیار  میانگین 

رضایتزندگی 

انحرافمعیار  میانگین  انحرافمعیار 

پیشآزمون 


 21

 28/11

 9/21

 14/95

 3/25

 16/77

 4/26

سآزمون 
پ 

 21

 23/13

 7/54

 19/79

 2/56

 22/05

 5/29

پیشآزمون 


 21

 27/93

 7/87

 15/21

 3/22

 16/87

 4/15

پسآزمون 


 21

 26/85

 8/72

 15/73

 2/69

 17/15

 4/43

















نتایج جدول ( )2نشان میدهد كه میانگین

جهت بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهشی

پیشآزمونهای دو گروه تقریبا برابر است؛ اما در


ازآزمونبرابریخطایواریانس لویناستفادهگردید.

پسآزمونمیانگینگروهتجربینسبتبهگروه
مرحلة  

تابآوری
نتایج به دست آمده از این آزمون برای  

كنترل،افزایشچشمگیریپیداكردهاست .


( ،)p>0/05 ، F= 10/41سالمتروان (،F= 7/21

برای اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرهای

خوشبینی ( )p>0/05 ، F=9/23و رضایت

 ،)p>0/05

پژوهش ،از آزمون نرمالیته كولموگروف -

از زندگی ( )p>0/05 ، F= 8/61نشانگر همگنی

اسمیرونوف 1استفاده شد .نتایج حاصل از این آزمون

واریانسهایدوگروهبود .


تابآوری  ،)p>0/05( ،1/78سالمتروان ،1/53
برای 

بهمنظوریکسانیرابطةمتغیروابستهومتغیركمکی

خوشبینی)p>0/05(،1/67وبرایرضایت

(،)p>0/05

(نمرة پیشآزمون) برای گروههای پژوهشی از

از زندگی )p>0/05( ،1/65بهدست آمدكهنشانگر

رگرسیون استفاده شد .نتایج حاصل از اجرای آزمون

نرمالبودنتوزیعمتغیرهایپژوهشبود .

تابآوری ( ،)p>0/05 ، F= 31/01سالمتروان
برای  
خوشبینی (،F=26/71

( ،)p>0/05 ، F=12/37

Kolmogorov-Smirnov

1
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)p>0/05ورضایتاززندگی ()p>0/05، F=22/08

از تحلیل كواریانس چند متغیره برای بررسی و

بهدستآمدكهحاكیازیکسانیرابطةمتغیروابستهو

تابآوری بر سالمت روان،
آزمـون تـاثیر آمــــوزش  

پیشآزمونبرایهردوگروهبود.


خوشبینی و رضایت زندگی زنان سرپرست خانوار

استفادهشد .

جدول  .3تحلیل کواریانس چند متغیره برای بررسی تاثیر مداخله بر سالمت روان ،خوشبینی و رضایت
زندگی
متغیروابسته 
سالمتروان 
خوشبینی 

رضایتزندگی 

منابعتغییر 

مجموعمجذورات  درجهآزادی 

آمارة F

معناداری  ضریباتا  توانآماری 

پیشآزمون 

 1389/27

1

 6/29

 0/000

 0/067

 0/311

عضویتگروهی 

 1567/61

1

 8/36

 0/000

 0/51

 0/762

پیشآزمون 

 1038/37

1

 42/32

 0/000

 0/026

 0/201

عضویتگروهی 

 1165/26

1

 47/21

 0/000

 0/38

 0/623

پیشآزمون 

 267/30

1

 9/28

 0/000

 0/026

 0/089

عضویتگروهی 

 306/35

1

 12/36

 0/000

 0/23

 0/461

















بر اساس جدول( ،)3نتایج تحلیل كواریانس نشان

خوشبینی ( )P<0/001 ، F=47/21و

 ،)P<0/001

داد كه اثر متغیر مستقل پس از حذف اثر پیشآزمون

رضایتاز زندگی( )P<0/001 ، F=12/36موثر بوده

معنادار است .به عبارت دیگر نتایج نشان داد كه

خوشبینی

استو 51درصدسالمتروان 38،درصد

برافزایشسالمتروان (، F=8/36

تابآوری 
آموزش 

و23درصدرضایتزندگیراتبییننمودهاست.

جدول  .4میانگینهای تعدیل شده دو گروه در سالمت روان ،خوشبینی و رضایت زندگی
سالمتروانی 



رضایتزندگی 

خوشبینی 


گروه 

میانگین 

انحرافمعیار 

میانگین 

انحرافمعیار 

میانگین 

انحرافمعیار 

آزمایش 

 21/87

 6/32

 18/82

 2/17

 21/47

 4/46

كنترل 

 26/33

 7/46

 15/20

 2/23

 16/34

 4/32















مطابقجدول()5میانگینهایتعدیلشدهدوگروه

وشادكامیراایجادمیكنند.اینسازههادربرگیرندة

خوشبینی و رضایت

در متغیرهای سالمت روان ،

تابآوری (زایوترا و همکاران،
موضوعاتی چون  

زندگیبهطورمعناداریبیشترازگروهكنترلبودهاست .

خوشبینی (كارور و همکاران )2010 ،و

 ،)2010
بهزیستیروانشناختی(لینلیوهمکاران)2009،است.

بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش

مثبتگرا ،با تمركز بر تواناییها و
روانشناسی  


خوشبینی و

تابآوری بر افزایش سالمت روان ،


جایتوجهبهاختالالتوناهنجاریها)به

استعدادها(به

رضایتاززندگیزنانسرپرستخانوار انجامگرفت.

دنبالشناساییسازههایروانشناختیاستكهبهزیستی


تابآوری در
نتایج پژوهش نشان داد كه آموزش  
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تابآوریبرسالمتروان،
تاثیرآموزش 

خوشبینی

مرحلةپسآزمونبرافزایشسالمتروان ،

سازوانعطافپذیربودهوخودرابا


آور،چاره

افرادتاب

یافتههای این
و رضایت از زندگی موثر بوده است  .

تغییراتمحیطی وفق میدهند و بعداز برطرف شدن

)كرمیپوروهمکاران

پژوهشبانتایجهارتلی(2011

عواملفشارزا به سرعت به حالت بهبود باز میگردند.

(،)2015قدمیوخلعتبری(،)2014زارعیوهمکاران

تابآوری پایینیدارند،بهمقداراندكی
اماافرادیكه 

( ،)2014كاوه و همکاران ( ،)1390كاپیال و كومار

خودشان را با موقعیتهای جدید وفق میدهند ،آنها

(( ،)2015استفنس ،)2012 ،شی و همکاران (،)2015

بهكندیازموقعیتهایفشارزابهحالتعادیوبهبود

زارعی و همکاران ( ،)2014محمود و شایوكات

تابآوری
برمیگردند (شی،وانگووانگ .)2015،


( ،)2014علیزاده و همکاران ( ،)1391استینهارت و

مهارتیقابلتوسعه استكهبراساسآن فرد میتواند

دولبیر ( )2008هماهنگاست.نتایجاینپژوهشنشان

یبتها و تعارضهای
در رویارویی با ناكامیها ،مص 

تابآوری،بهافزایشسالمتروان،
دادكهراهبردهای 

یشرفتها و

زندگی و حتی رویدادهای مثبت ،پ

تزندگیمنجرمیشود .

خوشبینیورضای


مسئولیتها بر میزان تالش خود برای دستیابی به

تواندناشیازبهبودتوانمندیهایی


دلیلاینامرمی

تابآوری
موفقیتبیشتربیفزاید.اعتقادبرایناستكه 

تابآوریبیشتربه
باشدكهشایددربرنامههایآموزش 


توانایی سازگاری موفق با چالشها و شرایط

آنها توجه شده است .این توانمندیها شامل افزایش


كنندهرابهبودمیبخشد (اوشیو،كانکو،ناگامین


تهدید

خودآگاهی ،عزتنفس ،پیوندجویی ،هدفمندی،

وناكایا .)2003،

مسئولیتپذیری)،

مساله،تصمیمگیری ،

خودكارآمدی(حل

در این پژوهش تالش شد تا بر اساس محتوای

تابآوری،به
كنترلهیجاناتومعناداریمیشود.زیرا 

بهعنوانیکیازمهمترینمولفههای

تابآوری
آموزش 

عنوان فرایند توانایی سازگاری مثبت با موقعیتهای

مثبتگرا ،زمینة تقویت شادكامی،
روانشناسی  


میكند (گارمزی و ماستن )1991 ،و در
ناگوار عمل  

شوخطبعی،خردمندی،همدلی ومعنویت برای اعضاء


برداشتهایجدیدترآنرابهعنوانتوانایینظامیپویا


شركتكننده فراهم شود و از طریق برقراری ارتباط


برای مقاومت یا بهبود در برابر چالشهای مهمی كه

عاطفی مناسب دریابند كه علیرغم وجود تفاوتها،

ثبات ،حیات و رشد را تهدید میكند ،تلقی میكنند

هامشکالتمشتركیدارندكهمیتوانندباكمکو


آن

تابآوری باخصوصیاتشخصیتیاز
(ماستن .)2012،

یارییکدیگربرآنهاغلبهكنند.همچنینتواناییآنرا


قبیل ،شوخ طبعی ،1شادكامی ،خردمندی ،2همدلی 3و

دارندكهبررفتارخودكنترلداشتهوبههنگامبرخورد

هدفمندی 4زندگی در ارتباط است و سبب بازگشت

با چالشها و شرایط ناگوار با استفاده از مهارتهای

فردبهحالتتعادلاولیهیارسیدنبهتعادلباالتـر (در

آموخته شده (حل مساله و تصمیمگیری) سازگاری

شرایطتهدیدكننده)شدهوموجبسازگاریموفقدر

موفقداشتهباشند.درفرایندمداخلهبهآنانیاددادهشد

).بهنظرصاحبنظران،

زندگیمیشود (كامپفر1999،


كه با پرورش حس معنویت میتوانند امیدوار باشند،

1

jocundity
wisdom
3
empathy
4
purposefulness
2

زندگیخودراهدفمندسازند،نیازهایخودرادركنار
توجهبهنیازهایاعضایدیگرخانوادهارضاكنندودر
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جهت حفظ و بهبود سالمتی عمومی خود بکوشند.

حسنشاهی ،م .م .)1381( .بررسی ارتباط میان

عالوه براین ،تالش شد تا در فرایند آموزش،

خوشبینی و راهبردهای مقابله با استرس


ایادبگیرندكهچگونهتفکرخوشبینـانه را

آزمودنیه


دانشجویان دانشگاه ،فصلنامة اصول بهداشت

جـایگزین تفکر بدبینـانه كنند و با آگـاهی از

روانی15(4،و.86-89،)16

توانمندیهای خود ،حذف باورهای نادرست و


حسینیقمی،ط،.ابراهیمیقوام،ص.وعلومییزدی،

خوشبینی و

خودگوییهای مثبت در جهت ارتقاء 

تابآوریبرسطح
ز.)1389(.اثربخشیآموزش 

عزتنفسخویشبکوشندوخشمواضطرابخودرا

كیفیتزندگیمادراندارایفرزند10تا13سالة

مدیریتكنندتارضایتبیشتریاززندگیعایدآنان

مبتال به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره)

شود .

تهران،مطالعاتبالینی .77-100،1،

پژوهش انجام شده مانند سایر پژوهشها دارای

علیزاده ،ح ،.كاوه ،م ،.یوسفی لویه ،م .و روحی ،ع.

محدودیتهایی بوده است كه در ادامه به آنها اشاره


تابآوری و
( .)1391تدوین برنامه پرورش  

شود:اینپژوهشمرحلهیپیگیرینداشتواینامر


می

بررسی تاثیر آن بر بهزیستی روانی نوجوانان با

باعث میشود كه تاثیر دراز مدت روش آموزشی

اختاللهای رفتاری برون نمود و درون نمود.


حاضر بر رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار را

فصلنامةایرانیكودكاناستثنایی .43-60،)3(12،

بینیكرد،لذاپیشنهادمیگردددرتحقیقات


نتوانپیش

كاوه،م،.علیزاده،ح،.دالور،ع.وبرجعلی،ا.)1390(.

آینده پیآمدهای این آموزش مورد توجه و پیگیری

تابآوریدربرابراسترسو
تدوینبرنامةافزایش 

قرار گیرد .از سوی دیگر با توجه به انتخاب نمونة

تاثیر آموزش آن بر مولفههای كیفیت زندگی

داوطلب ،در دسترس و محدود بودن آن به زنان

والدین دارای كودک كمتوان ذهنی خفیف،

سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی سبزوار،

فصلنامة ایرانی كودكان استثنایی-140 ،)2(11 ،

پیشنهاد میگردد به منظور آشکار شدن بیشتر اثرات

 .119

خوشبینی

تابآوریدرافزایشسالمتروان،
آموزش 

محمدی ،ا ،.آقاجانی ،م .و زهتاب آور ،غ.)1389( .

و رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار و افزایش

تابآوری و مولفههای هیجانی،
ارتباط اعتیاد  ،

دقتباالتر،درمطالعةگستردهتریباحجمنمونةبیشتر


روانشناسی بالینی
مجلة روانپزشکی و  

انجامشود ونتایجآن با یافتههای اینپژوهشمقایسه

ایران .136-142،)2(17،

گردد .

یعقوبی ،ن .و شاه محمدی ،د .)1374( .بررسی



همهگیرشناسی اختالل روانی در مناطق شهری و
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The Effect of Resiliency Training on Mental Health, Optimism and
Life Satisfaction of Female-Headed Households
A. M. Naemi
Assistant Professor of Educational Science, Islamic Azad University Sabzevar branch, Sabzevar, Iran

Abstract
The aim of the study was to investigate the effect of resiliency intervention on mental
health, optimism and life satisfaction of female-headed-households in the city of
Sabzevar. The research was semi-experimental, with pretest-posttest and control group.
Forty two women who volunteered to participate in the training program (10 sessions,
each session 90 minutes and within 10 weeks) were selected by available sampling and
randomly assigned to experimental and control groups (each group,n = 21). Data was
collected by demographic questionnaire, Goldberg General Health Questionnaire (28GHQ), Scheier, and Carver Optimism Scale (LOT-R) and Diener, Emmons, Larsen, and
Griffin Satisfaction with Life Scale (SWLS). The results of co-variance analysis showed
that resiliency training was effective on increasing mental health, optimism and life
satisfaction. Therefore, resiliency skill training can be used as an efficient way to
increase mental health, optimism and life satisfaction of female-headed households.
Keywords: resiliency, mental health, optimism, life satisfaction, female-headed
households.
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