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بررسی مقایسه ای  احساس تنهایی و منبع کنترل)درونی و بیرونی( در بین زنان 

 سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست

         عثمان خان احمدی 
 دانش آموخته کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

(khandanial8@gmail.com) 

 

 مهناز اتفاقی
سی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهندانش آموخته کارشنا  

 

 کاوه قادری بگه جان
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 
 چکیده:

هدف پژوهش حاضر عبارتست از  مقایسه احساس تنهایی و منبع کنترل در زنان سرپرست خانوار هدف:

از حیث روش یك مطالعه علی این تحقیق از نظر هدف کاربردی و توصیفی و روش:و زنان غیر سرپرست. 

جامعه آماری شامل تمامی زنان سرپرست خانوار وزنان در این تحقیق  .پس رویدادی است -ای  مقایسه

ی ای انجام شده و عماًل نمونهبررسی حاضر چون کار بصورت مقایسه در غیر سرپرست شهر قروه است

شود که در قسمت اوّل یعنی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش ۀ ما به دو قسمت تقسیم میمورد مطالع

نفر عضو ثابت(، دیگر نیازی  ۰۸بهزیستی شهرستان قروه که آمار و تعداد این زنان از قبل مشخص است )

سوی ایم از گیری نیست و از روش سرشماری برای مطالعه و تکمیل پرسشنامه ها  سود جُستهبه نمونه

نفر) برابر تعداد زنان سرپرست خانوار( که در زمان  ۰۸دیگر برای انتخاب زنان غیر سرپرست نیز تعداد 

اند و پس از همتاسازی از نظر اند بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدهمطالعه در شهر قروه بوده

زارهای این پژوهش عبارت بودن سن وتحصیالت با گروه زنان سرپرست خانوار مورد مقایسه قرار گرفتند.اب

و  پرسشنامه منبع کنترل راتر، درنهایت پس از جمع (UCLA) از پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی

آوری اطالعات داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( و تی تست مستقل برای 

یافته ها حاکی از این بود که بین زنان سرپرست و  ا:.یافته هدو گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

غیر سرپرست از نظر میزان احساس تنهایی و میزان منبع کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. 

(sig</05.):بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که زنان سرپرست خانوار احساس نتیجه گیری

ترل بیرونی تری برخوردارند و در نهایت به روانشناسان و تنهایی بیشتری تجربه می کنند و از منبع کن

سایر حرفه های یاری رسان توصیه برای ارتقای سالمت روان این قشر از زنان می شود مداخالت خود را 

 براین حوزه ها نیز معطوف دارند.

 احساس تنهایی ، زنان  سرپرست خانوار ، منبع کنترل، زنان غیر سرپرستواژگان كلیدی: 
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 :مقدمه 

پذیر اجتماعی هستند که با مشکالت و موانع زیادی مواجهند. قرار گرفتن در های آسیبزنان سرپرست خانوار از جمله گروه

شود، های اجتماعی نیز میساز گسترش سایر آسیب ها زمینهچنین موقعیت و جایگاه اجتماعی در بخش قابل توجهی از حالت

آسیب اجتماعی نیز مطرح است. از سوی دیگر، آمار زنان سرپرست خانوار خود تا حدودی  ضمن آنکه بعضأ خود به عنوان یک

گسیختگی خانواده های اجتماعی چون نرخ طالق، نرخ جرائم اجتماعی و افزایش تعداد زندانیان، اعتیاد و یا ازهمبر آمار آسیب

توان گفت شود. در مجموع میدسته از زنان منجر میها در سطح جامعه به افزایش تعداد این متکی است و افزایش این آسیب

ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم تأثیر که مقوله زنان سرپرست خانوار به عنوان یک نقطه کانونی است که هم از دیگر آسیب

نان نسبت به تامین (. ز9831های دیگر باشد )دغاقله و کلهر، ساز و تقویت کننده آسیبتواند زمینهپذیرد، هم آنکه خود میمی

-دار هستند، زیرا نه تنها مسئول سالمت خود هستند بلکه بیشترین مراقبتبهداشت و سالمت جامعه نقش مهم و موثری عهده

دهند. زنان سرپرست خانوار با توجه به چند نقشی بودن نسبت به زنان ها را برای سالمت و بهداشت خانواده خود انجام می

پذیرتر هستند و با توجه به روند رو به رشد تعداد زنان سرپرست خانوار، مشکالت و موانع زیادی که بغیرسرپرست خانوار آسی

های تواند آسیبدر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان وجود دارد، عدم توجه به رفع معضالت این قشر از جامعه می

توان آنها را برطرف ساخت. بنایراین های کالن هم نمیف هزینههایی که با صرناپذیری را به جامعه وارد سازد، آسیبجبران

یابی به عوامل موثر بر آن و ارائۀ راهکارهای درست و اصولی به توجه دقیق به مسائل و مشکالت آنها از ابعاد مختلف و دست

موثر جهت ارتقای سالمت های کارآمد و گذاران اجتماعی را در تدوین برنامهتواند سیاستمنظور حمایت از این قشر می

رویکرد  در همین راستا  (۲۹۳۱های اجتماعی یاری دهد.)رمضانی،اجتماعی زنان سرپرست خانوار و کاهش نابرابری و آسیب

تری را به ما نسبت به وضعیت سالمت روان زنان ای بین زنان سرپرست خانوار و غیرسرپرست خانوار امکان دید واقعیمقایسه

ادبیات پژوهشی در داخل و خارج ازکشور توجه محقق به خرده مقیاس  بررسی طبق اهد داد در این میان سرپرست خانوار خو

مرتبط با زنان بیشتر معطوف شد که می تواند وضعیت  و ویژگی های روانشناختی زنان سرپرست خانوار را تا حدودی  یهای

که عبارتند از احساس تنهایی و منبع کنترل که در ادمه  مشخص سازد.از این میان دو خرده مقیاس بیشتر مد نظر قرار گرفت

 بدان ها پرداخته می شود.

زنان سرپرست خانوار و فاقد همسر با مشکل تنهایی، انزوا، طرد و عدم درک از سوی دیگران مواجه اند و فقدان  از آنجا که

نان است )خسروی، به نقل از بینی پیامدهای منفی وضعیت این زهای اجتماعی مهمترین عامل جهت پیشحمایت

احساس تنهایی، تجربه ای ناخوشایند مانند ( لذا توجه به احساس تنهایی در این قشر ضروری به نظر می رسد. 9831بختیاری،

ت رفتاری قابل مشاهده مانند اندوه، عصبانیت و افسردگی همراه التفکر فرد مبنی بر متمایز بودن از دیگران است که با مشک

اهمخوانی بین انتظارات و آرزوها را در روابط اجتماعی نشان می دهد و در رفتارهایی نظیر اجتناب از تماس با دیگران بوده و ن

احساس تنهایی حاصل محروم ماندن از نیاز اساسی بشر به صمیمیت  نتیجه ( ،در واقع 1،۱۲۲۲.)تیستد و همکاراننمود می یابد

ین تجربه عاطفی دردناک، ترس آور، عام و خطیری است که پیامدهای آسیب بیگانگی از جامعه و از خود اوست و همچن

درصد از  ۰۲(. احساس تنهایی یک تجربه همگانی است در حدود 9811شناختی روانی گسترده ای دارد.)حاجی علی اکبری،

ی را تجربه کرده اند.درجه سال حداقل در برهه ای از زمان احساس تنهای ۵۶درصد از افراد بزگتر از  ۰۲سال و  ۲۰افراد زیر 

(.با این 2،۱۲۲۰احساس تنهایی در سنین میانسالی کاهش یافته و سپس در پیری مجددا افزایش می یابد )برگنو و همکاران

حال باید تأکید کرد که تنهایی می تواند هر کسی در هر سنی و در هر وضعیتی را تحت تاثیر قرار دهد.نظر سنجی بنیاد 

درصد از جمعیت خود را تنها توصیف کرده و احساس  ۲۲مصاحبه شونده نشان داده که  ۱۱۶۵از بین  سالمت روان آمریکا

                                                           
1 Thisted 
2 Berguno,et al 
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( احساس تنهایی را احساس ناخوشایندی مبتنی بر طرد و فقدان ۱۲۲۹)4کاتان و همکاران (.3،۱۲۲۲تنهایی داشته اند.)گریفین

ی نمی دانند بلکه تفاوت بین ادراک وتفسیر فرد از روابط تعریف کرده اند.برخی ماهیت احساس تنهایی را لزوما با انزوا یک

باید  (. 5،۱۲۲۰اجتماعی مطلوب خود و آنچه در حال حاضر وجود دارد را در این زمینه دخیل می دانند.)درن آن و همکاران

قعی در محیط گفت که احساس تنهایی با نوعی انزوای اجتماعی درک شده مترادف است نه لزوما با یک انزوای اجتماعی وا

بیرونی؛ به گونه ای که انسانها می توانند یک زندگی انفرادی داشته باشند بدون اینکه احساس تنهایی کنند و یا اینکه یک 

زندگی اجتماعی به ظاهر غنی داشته باشند اما با این حال احساس تنهایی کنند.تنهایی به عنوان یک احساس ناراحت کننده 

احساس می کند سطح نیازهای اجتماعی اش با کمیت و کیفیت روابط اجتماعی که دارد متناسب تعریف شده که طی آن فرد 

در همین راستا برخی از اندیشمندان معتقدند که کیفیت روابط اجتماعی یک فرد در درک (  ۱۲۲۲، 6نیست.)هاوکلی و کاسیپو

نی از مردم احاطه شود اما باز هم احساس تنهایی احساس تنهایی او بسیار حائز اهمیت است چه بسا فردی در میان عده فراوا

کند احساس تنهایی با تعداد روابط نزدیک همبستگی بیشتری دارد و برای این احساس مهم تر به نظر می رسد تا تماس مطلق 

 ( .7،۱۲۲۲با اعضای شبکه اجتماعی گسترده تر.)سگرین و پاساالسکوا

 که با تنها و منزوی بودن تفاوت دارد و دارای سه ویژگی است:احساس فرد از صمیمیّت بین فردی احساسی است 

اول اینکه تجربه ای شخصی است که توسط دیگران قابل مشاهده نیست. ثانیا عموما حاصل نقایضی در ارتباط های اجتماعی 

هایی به عنوان مقوله در ابتدای بحثی که در زمینه ارائه احساس تن 8فرد است. ونهایتا اینکه امری ناخوشایند است. سلیمگن

تشخیصی مستقل و متمایز از افسردگی دارد از این احساس به عنوان یکی از پدیده های روان شناختی که به کمترین میزان 

 (.۲۹۳۱شناخته شده است یاد می کند)سلیگمن؛نقل از فروغی راد،

 می دانند:از سوی دیگر برخی از نظریه پردازان نیز احساس تنهایی را به سه حالت مرتبط 

حالت اول آن تنهایی اجتماعی است که فرد بر اثر نبود مشارکت در اجتماع و نبود شبکه حمایتی گسترده احساس غم و انزوا را 

 متحمل می شود.

حالت دوم آن به تنهایی هیجانی مرتبط می شود که در این شرایط حتی با حضور افراد زیادی در اطراف فرد وی احساس عدم 

 ایی می کند که عمدتا نتیجه یک حالت دلبستگی نا ایمن است .امنیت و تنه

و نهایتا حالت سوم حالت احساس تنهایی ناشی از مرگ است که با غمگینی ، احساس پوچی و عدم اشتیاق همراه است که 

( از آنجا 11،۲۱۲۲ولیو ون10،درکسن 9نتیجه آگاهی ازمرگ و یا هشیاری اساسی به نسبت جدایی یک فرد عزیز می باشد.)اتما

که در نوع سوم این احساس تجربه نوعی فقدان وجود دارد که به احتمال زیاد در زنان سرپرست خانواری که همسر خود را 

ازدست داده اند نیز وجود دارد و همچنین در میان سایر زنان سرپرست خانوار به دلیل اینکه نقش های چندگانه ای بر عهده 

نظر داشت که این مسائل تا حدودی به احساس تنهایی در زنان سرپرست خانوار دامن بزند با خواهند داشت لذا می توان در 

 این توصیف بررسی مقایسه ای احساس تنهایی بین زنان سرپرست خانوار و زنان عادی ضروری به نظر می رسد.

 این کنترل منبع از ست منظورا 12مفهوم دیگری که در مطالعه ادبیات نظری توجه محققین را جلب کرد مفهوم منبع کنترل

 روانی ساختار تقویت برای کنترل منبع مفهوم . باشد مؤثر زندگی خود بر تواند می که دارد باور اندازه چه تا شخص که است

                                                           
3 Griffin 
4 Cattan et al. 
5 Drennan et al. 
6 Hawkley & Cacioppo 
7 Segrin and Passalacqua 
8 -Seligman 
9 Ettema 
10 Derksen 
11 Leeuwen 
12 Locus of Control 
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 کنترل منبع که کسانی ، باشد درونی یا و بیرونی تواند می کنترل منبع گیرد، ( نشأت می  ۲۳۵۶  راتر) تئوری از که است

 بر آنچه که معتقدند دارند بیرونی کنترل منبع که کسانی اما , هستند خود زندگی اصلی که سازندگان معتقدند ، ارندد درونی

در واقع منبع (. ۲۹۳۲)اعتمادی و فراهانی،.است دیگر افراد اعمال نتیجه یا و تصادف شانس، محصول اصوال آید آنها می سر

دم است که آیا آنها در مواجهه با اتفاقاتی که در زندگی روزمره شان اتفاق می کنترل یک ساختار فرضی درباره این عقیده مر

( .همچنین منبع کنترل اگر به عنوان ۱۲۲۹افتد آیا خود را داری توانایی کنترل می بینند یا خیر.)الیرد،مک دونالد و جیمز،

طاف پذیر در مقابل شوک ها و مسائل سالمت جزئی از یک مفهوم بزرگتر در نظر گرفته شود می تواند  به عنوان یک سپر انع

( نیز منبع کنترل را یک ساختار روانشناختی در نظر می گیرد ۱۲۲۲)14آمنا (.13،۱۲۲۰و همکاران  روان نقش ایفا کند.)اسکورر

دشان که به این عقیده فرد مربوط می گردد که آیا رفتارهایشان و یا به شکلی کامل تر تقویت های رفتاریشان تحت کنترل خو

کنند، منبع درونی و  شان را کنترل می سرنوشت خودشان( افرادی که معتقدند ۲۳۵۵) 15اتررر طبق نظ.  قرار دارد یاخیر

(. ۲۹۰۵ پناهی،شود، منبع کنترل بیرونی دارند) وسیله عوامل بیرونی کنترل می شان به که اعتقاد دارند سرنوشت کسانی

پذیری  اند که افراد با مرکزکنترل درونی مسئولیت مرکز کنترل گوناگون نشان دادههای افراد با  ها در زمینه ویژگی مطالعه

و به یادگیری  .کنند بیشتری دارند و با انگیزه بیشتری برای رسیدن به اهدافشان وبرای بهبود شرایط محیطی خود تالش می

ه در زنان سرپرست خانوار به دلیل مسئولیت حال از آنجا ک(.۲۹۰۱، بایبوردیدهند ) بها می مهارتها برای رسیدن به موفقیت

های تحمیلی که به واسطه شرایط سرپرست خانوار بودن متحمل شده اند لذا مطالعه این مساله که منبع کنترل در این قشر 

و  چه حالتی به خود می گیرد ضروری و مورد توجه می باشد لذا الزم به نظر می رسد با مقایسه ای بین زنان سرپرست خانوار

نهایتاً با توجه به همه آن چه که بیان شد، در این زنان عادی از نظر منبع کنترل اطالعات بیشتری در این حوزه کسب کنیم .

پژوهش، بیشتر سعی می شود که از طریق مقایسه احساس تنهایی و منبع کنترل در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی از 

ی این مسئله کشف شده و  با جامعیت بیشتر ودر ارتباط با سطوح مختلف به دانش لحاظ برخی از ریشه ها، علل و پیامدها

قبلی اضافه شود. لذاپرسش اصلی که در این جا مطرح می شود این است که آیا بین زنان سرپرست خانوار و زنان عادی از نظر 

 احساس تنهایی و منبع کنترل تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟
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 :ش تحقیق رو

تحقیق توصیفی  .پس رویدادی است -ای  از حیث روش یك مطالعه علی مقایسهاین تحقیق از نظر هدف کاربردی و توصیفی و

شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی 

روش  همچنین در(.۶۸۰۱)بیکر،  .ا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشدمی تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود ی

مقایسه ای محقق به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوعی رفتار که قبالً وجود داشته یا -تحقیق علّی

د روابط علّت و معلولی از طریق مشاهده رخ داده از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنها، است. لذا محقق در پی بررسی امکان وجو

و مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی آنها به امید یافتن علت وقوع پدیده یا عمل است، به عبارت دیگر محقق در روش تحقیق 

شته رخ ای بدنبال مطالعه و بررسی علل احتمالی متغیر وابسته میباشد، زیرا متغیر وابسته و مستقل هر دو در گذ مقایسه -علی

در این پژوهش صفت مشترک افرادی که مورد مطالعه قرار گرفتند، زن بودن یعنی متغییر جنسیت است. در .)همان(اند داده

بررسی حاضر چون کار  در جامعه آماری شامل تمامی زنان سرپرست خانوار وزنان غیر سرپرست شهر قروه استاین تحقیق 

شود که در قسمت اوّل یعنی زنان ی مورد مطالعۀ ما به دو قسمت تقسیم میهای انجام شده و عمالً نمونبصورت مقایسه

نفر عضو ثابت(،  ۰۸سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان قروه که آمار و تعداد این زنان از قبل مشخص است )

-نمونه 16سرشماریایم. جُسته گیری نیست و از روش سرشماری برای مطالعه و تکمیل پرسشنامه ها  سوددیگر نیازی به نمونه

های جمعیت ای عالی از تحقیقات توصیفی است. هدف سرشماری عبارت است از توصیف دقیق و صریح طیف وسیعی از ویژگی

امّا از سوی دیگر برای انتخاب (. ۶۸۰۱ها و شهرها و انجمن های خاص)ببی، تر، از قبیل استانهای مناطق کوچكو نیز جمعیت

نفر) برابر تعداد زنان سرپرست( از این زنان که در زمان مطالعه در شهر قروه ساکن بودند به  ۰۸ست نیز تعداد زنان غیر سرپر

شکل نمونه گیری در دسترس انتخاب پس از همتاسازی از نظر سن وتحصیالت با گروه زنان سرپرست خانوار مورد مقایسه قرار 

-و داده ها جمع آوری گردید. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع گرفتند و پرسشنامه  ها توسط این افراد تکمیل شد

های استفاده شده در این پژوهش شامل )پرسشنامه منبع کنترل راتر و  آوری اطالعات استفاده شده است. پرسشنامه

شی بوده است پس از از آنجا که پرسش نامه های این آزمون به شکل خود گزارپرسشنامه استاندارد احساس تنهایی( است 

توضیحی اولیه راجع به نحوه تکمیل پرسشنامه ها پرسشنامه ها توسط افراد گروه نمونه تکمیل شد.سپس داده های مورد نیاز 

 پژوهش از پرسشنامه ها استخراج ومورد تحلیل قرار گرفت.های برای بررسی فرضیه 

 ابزار پژوهش،پایایی و روایی:

 ی زیر استفاده شده است:در این پژوهش از پرسشنامه ها

 :UCLA  - پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی

 ( اندازه گیری می شود.UCLA)احساس تنهایی به وسیله مقیاس های مختلفی از جمله مقیاس پرکاربرد احساس تنهایی 

گزینه   ۴به صورت سوال و  ۰۸ساخته شد که شامل  ۶۸۰۸ سال در پرسش نامه احساس تنهایی توسط راسل و پیلوا و کورتونا

وهمیشه (۸،گاهی امتیاز )(۰،به ندرت امتیاز )(۶جمله مثبت است .در این پرسشنامه هرگز امتیاز ) ۶۸جمله منفی و  ۶۸ای ،

و همیشه (۰،گاهی )(۸،به ندرت)(۴برعکس است .یعنی هرگز )۶،۰،۱،۸،۶۸،۶۰،۶۱،۶۸،۰۸دارد .ولی امتیاز سواالت ( ۴امتیاز )

است .نمره باالتر از  ۰۸است .بنابراین میانگین نمره  حداکثر () ۰۸ حداقل (و ) ۰۸دامنه نمره ها بین را دارد .( ۶امتیاز )

گزارش شد. پایایی آزمون به  ۱۰۷ شده نظر تجدید جدید  میانگین بیانگر شدت بیشتر تنهایی است .پایایی این آزمون درنسخه

و همکارانش این ابزار را یك  17همچنین واگزارش شده است .  ۸۷۰( ۶۸۱۰روش باز آزمایی توسط راسل ، پیلوا و فرگوسن )

گزارش نموده  ٪۰۴آنرا  اندازه گیری احساس تنهایی گزارش کرده اند و ضریب آلفای کرونباخ  ابزار کوتاه و پایا برای
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. به کار گرفته شدترجمه وپس از اجرای مقدماتی واصالحات  (۶۸۰۰) این مقیاس توسط شکر کن ومیردریکوند ( ۰۸۸۰.)وا،اند

در این مقیاس براساس تعریفی که ارائه شد را گزارش نموده اند. ٪۰۸( آلفای کرونباخ ۶۸۸۸همچنین حجتی و همکاران )

کسانی در اطرافم هستند که می توانم با آنها ارتباط و گفت و "،"احساس انزوا می کنم"سواالتی مطرح می شود از جمله اینکه 

نتیجه مقیاس بر روی یك طیف از احساس  "من احساس می کنم جزئی از گروه دوستانم هستم "و  "گوی سازنده داشته باشم

 (.۰۸۶۸، 18تنهایی شدید تا یك ارتباط اجتماعی موثر قرار می گیرد ) هاوکلی و کاسیپو

 

 پرسشنامه منبع كنترل راتر:

ه منظور ارزیابی منبع کنترل تهیه کرد که به سنجش برداشت و ادراک فرد از منبع کنترل می ( این مقیاس را ب۶۸۱۱راتر)

پردازد .در نمونه اصلی مقیاس نمره باال به منزله جهت گیری بیرونی و نمره پایین نشان دهنده جهت گیری درونی است. این 

و ب است .مجموع نمرات در دو قسمت نشان دهنده ماده و دو قسمت است که هر ماده دارای دو جمله الف  ۰۸مقیاس شامل 

محاسبه شده است  ٪۱۸بیرونی راتر در نمونه های ایرانی -میزان کنترل آزمودنی است .ضرایب روایی مقیاس کنترل درونی

 (.۶۸۸۶)یوسلیانی،حبیبی و سلیمانی،

نزدیك شده است.همچنین  ٪۱۸ده به ضریب پایایی این مقیاس که با روش های دو نیمه کردن و کودر ریچاردسون محاسبه ش

ضریب پایایی این مقیاس با روش بازآزمایی در فاصله یك یا دو ماه نیز در همان سطح بوده است .حد متوسط ضریب اعتبار این 

( همچنین در مطالعه مقدماتی ۶۸۸۴،نقل از داود آبادی فراهانی،۶۸۸۰اعالم شده است.)سهرابی و جهانبخش ٪۱۸مقیاس 

به دست آمده است.در همین راستا سنجه منبع  ٪۱۰( اعتبار این آزمون باروش آلفای کرونباخ ۶۸۰۰هانبخش)سهرابی و ج

به دست آمده است که نشان از پایایی قابل قبول این سنجه و حاکی از هماهنگی درونی آیتم ها می باشد.در  ٪۱۰کنترل 

نابراین می توان گفت می باشد و ب ٪۱۸چنان نزدیك به ضمن در این سنجه ضریب آلفا در صورت حذو هریك از گویه ها هم

ابزار اندازه گیری سازگاری درونی باالیی داشته و مقدار آلفای کل گویه ها در این شاخص قابل قبول بوده و به عبارت دیگر 

 (.۶۸۸۴پایایی اندازه گیری قابل تایید است.)داود آبادی فراهانی،
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 :یافته ها
 

سمت به توصیف متغیر های جمعیت شناختی ، توصیف متغیرهای پیش بین و متغیر مالک، بررسی وضعیت توزیع در این ق

 متغیرها و آزمون فرضیات پژوهش پرداخته می شود.

 

 :توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

غیر سرپرست( تشکیل همانطور که در فصل قبل اشاره گردید تمامی پاسخگویان به پرسشنامه ها را جمعیت زنان)سرپرست و 

 نشان داده شده است. ۲دهد. جدول توزیع فراوانی پاسخگویان  بر حسب سن در جدول شماره می

 (:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۲جدول )

 سن فراوانی درصد

2.6 91 ۱۲-۹۲ 

61.2 88 ۹۲-۰۲ 

18.9 31 ۰۲-۶۲ 

61 86 ۶۲-۵۲ 

 جمع ۲۵۲ 

 میانگین 11 

 جوانترین 61 

 مسن ترین 11 

 

سال بوده است که در این بین جوان ترین ۰۲یافته های جدول فوق حاکی ازآن است که میانگین سنی افراد حاضر در تحقیق  

درصد  18سال با   ۶۲تا  11ساله می باشد. براساس یافته ها  گروه سنی  ۶۳ساله ومسن ترین فرد  ۱۲فرد پاسخگو هم 

درصد گروه سنی  ۱1.2ساله با  ۰۲تا  ۹۲خود اختصاص داده و پس از آن گروه های سنی بیشترین میزان حجم نمونه را به 

 درصد قرار گرفته اند. ۵ساله با  81تا  ۱۲درصد و نهایتا گروه سنی  61ساله با   ۵۲تا  ۶۲

 

 

 تحصیالت:

 ( :توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیالت۱جدول)

 تحصیالت فراوانی درصد فراوانی

 زیردیپلم 26 83.3

 دیپلم 83 68.3

 فوق دیپلم 61 91

 کارشناسی 93 99.6

 کارشناسی ارشد 91 1.2

 دکترا و باالتر 8 9.3

 جمع ۲۵۲ ۲۲۲
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درصد بوده و پس از آن  ۹۰براساس یافته های فوق بیشترین میزان فراوانی مربوط به افراد با سطح تحصیالت زیر دیپلم با  

 درصد از پاسخگویان تحصیالت دانشگاهی دارند.۹۵درصد قراردارند.درمجموع   91و  68دیپلم و فوق دیپلم  با 

 توصیفی و استنباطی و آزمون فرضیه ها:  آمار

درابتدا، پیش از  آزمون فرضیات به منظور انتخاب صحیح آزمون های  آماری الزم است تا وضعیت نرمال بودن توزیع داده ها و 

 از آزمون ها بررسی شود.برابری واریانس ها برای هرکدام 

باتوجه به برابری واریانس ها در آزمون لون و نرمال بودن توزیع داده ها، می توان از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( 

 ( آمار توصیفی متغیر ها می آید:۹و تی تست مستقل برای دو گروه ،استفاده کرد. ابتدا در جدول )

 

 
 

 یرهای وابستهآمارتوصیفی متغ -۹دول ج

 متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد تعداد

 منبع کنترل زنان سرپرست خانوار 3/۲۲ ۹۱/۵ ۰۲

 
 زنان غیر سرپرست 88/۱۰ ۱۱/۶ ۰۲ 

 احساس تنهایی زنان سرپرست  ۱/۵۲ ۶/۲۰ ۰۲

 
 زنان غیر سرپرست ۳۱/۰۱ ۶۵/۱۲ ۰۲ 

 

 

های نفر غیرسرپرست( به آزمودنی ها پرسشنامه  ۰۲نفر سرپرست و  ۰۲نان )در می یابیم که بین دو گروه ز  ۹از جدول شماره 

در این  ۱/۵۲، ۰/۲۲منبع کنترل، احساس تنهایی داده شد و مشخص گردید که زنان سرپرست به ترتیب دارای میانگین های 

و    ۳۱/۰۱، ۹/۱۰ی مقیاس ها بودند و در مقابل گروه غیر سرپرست در این مقیاس ها به ترتیب  دارای میانگین ها

بیشتر( کسب شود منبع کنترل درونی تر و هرچه  ۳بودند.باتوجه به اینکه در پرسشنامه منبع کنترل راتر هرچه نمره بیشتر)از 

( باشد کنترل بیرونی تر است ؛ بنابراین  این یافته ها نشان می دهد که زنان سرپرست خانوار منبع کنترل ۳کمتر )کمتر از 

رند . در مورد پرسشنامه احساس تنهایی ، هرچه نمره تنهایی بیشتر باشد فرد بیشتر احساس تنهایی میکند بدین بیرونی تری دا

کسب شود شدت احساس تنهایی را می رساند ، در می یابیم در زنان  ۶۲معنا با توجه به پرسشنامه که اگر نمره بیش از 

 ر سرپرست است. سرپرست خانوار میزان احساس تنهایی بیشتر از افراد غی
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برای برسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره)مانوا(  استفاده می شود . پیش فرض های این آزمون شامل 

 برابری واریانس ها و نرمال بودن توزیع داده ها ست که باید رعایت شده باشد که در جدول های ذیل نتایج آن بیان می گردد.

 آزمون کالموگروف اسمیرنف -۰جدول 

 

شود یعنی اینکه مقدار باتوجه به نتایج جدول فوق در می یابیم که فرضیه صفر مبنی بر برابر نرمال بودن داده ها تایید می

Sig باشد. اما فرض مبنی بر برابری واریانس ها در جدول زیر با آزمون لوین بررسی گردید: / باید۲۶بیشتر از 

 

 ریانس ها)لوین(آزمون برابری و-۶جدول 

 

 

 

/ است. بنابراین ۲۶بیشتر از  Sigکه مقدار  ده است چوندر همه ی متغیرها  فرض صفر مبنی بر برابری واریانس ها رعایت ش

 ارائه می شود: ۵نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیرها ترلمنبع کن احساس تنهایی

 میانگین ۲۰ ۱۳/۶۰

 

 انحراف استاندارد ۶۱/۰ ۲۰/۱

 

۶۱/1 ۲/1 Asym Sig(2-tailed) 

Sig DF2 DF1 F  

 منبع کنترل ۳۰/۱ ۲ ۲۶۰ ۶۰/1

۲۳/1 

 

 
 

 احساس تنهایی ۱۱/۲ ۲ ۲۶۰
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 تایج تحلیل واریانس چند متغیرهن - ۵جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partial Eta 

Squared. 

Sig Error df Hypothesis 

df 

F  اثر 

 
 

     

۳۱/1 

 

۳۱/1 

 

۳۱/1 

 

۳۱/1 

۲۲۲/ 

 

۲۲۲/ 

 

۲۲۲/ 

 

۲۲۲/ 

۲۶۶ 

 

۲۶۶ 

 

۲۶۶ 

 

۲۶۶ 

۰ 

 

۰ 

 

۰ 

 

۰ 

۵۹/۲ 

 

۵۹/۲ 

 

۵۹/۲ 

 

۵۹/۲ 

 

 اثرپیالیی

 

 الندای ویلکز

 

 اثرهتلینگ

 

 ریشه روی

 
Intercep

t 

۵۶/1 

 

۵۶/1 
 

۵۶/1 

 

۵۶/1 

۲۲۲/ 

 

۲۲۲ 

 

۲۲۲/ 

 

۲۲۲/ 

۲۶۶ 

 

۲۶۶ 

 

۲۶۶ 
 

۲۶۶ 

۰ 

 

۰ 

 

۰ 

 

۰ 

۶۶/۱۹ 
 

۶۶/۱۹ 
 

۶۶/۱۹ 
 

۶۶/۱۹ 

 
 

 اثرپیالیی

 

 الندای ویلکز

 

 اثرهتلینگ

 

 ریشه روی

 

 
 

 

 گروه
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باتوجه به نتایج جدول فوق در همه آزمون های تعین اثر ،  اثر پیالیی ، الندای ویلکز، اثر هتلینگ  و بزرگترین ریشه روی ، در 

ر میانگین متغیر / است و معنادار است . بدین ترتیب فرض اول مبنی بر تفاوت دو گروه د۲۶کمتر از  Sigدو گروه ، مقادیر 

 گردد. منبع کنترل تفاوت معناداری وجود دارد، تایید میو های احساس تنهایی 

 

 شود از آزمون تی تست مستقل استفاده می شود:تک تک متغیرها بررسی میبرای  اینکه 

 

 دارد.بین گروه هم زنان سرپرست و زنان غیر سرپرست از ارنظر میانگین متغیر احساس تنهایی تفاوت وجود 

 ( آزمون تی تست مستقل بررسی گردیده است.۱در جدول)

 

 ۱-جدول

 متغیر Sig df t تفاوت میانگین 

 احساس تنهایی ۰/۰ ۲۶۰ /۲۲۲ ۲۹/۱

 

  ۱/۲۹از نظر نمره احساس تنهایی دارای  تفاوت   سرپرست و  غیر سرپرستنتایج این جدول نشان میدهد که دوگروه زنان  

 (. sig</05/معناداراست)۲۶ت در سطح آلفای نمره ای اند و این تفاو

 

در دوگروه زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست از نظر متغیر منبع کنترل تفاوت وجود دارد. در جدول زیر آزمون تی 

طح نمره ای است و این تفاوت در س ۶/۲۱دهد که در دو گروه ، میزان میانگین دو گروه دارای تفاوتی تست مستقل نشان می

(.  همانطور که در بخش آمار توصیفی ذکر گردید زنان سرپرست خانوار در این متغیر نمره sig</05) / معنادار است۲۶آلفای 

 کمتری  کسب کرده اند و منبع کنترل بیرونی تری دارند.

 

 

 ۰-جدول شماره 

 متغیر Sig df t تفاوت میانگین

 منبع کنترل ۲۹/۵۵- ۲۶۰ ۲۲۲/ ۲۱/۶۰
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 : گیریبحث و نتیجه
 

هدف این پژوهش عبارت بود از بررسی مقایسه ای زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست از نظر میزان احساس تنهایی و 

منبع کنترل .یافته های این پژوهش حاکی از این مساله است که زنان سرپرست خانوار احساس تنهایی بیشتری را تجربه می 

که این نتیجه حاکی از این مساله است که زنان  زنان غیر سرپرست منبع کنترل بیرونی تری دارند. کنند و در مقایسه با

سرپرست خانوار در مقایسه با زنان غیر سرپرست دارای منبع کنترل بیرونی تری هستند و سرنوشت خود را بیشتر حاصل 

 زندگی اصلی که سازندگان زنان غیر سرپرست معتقدند تصادف و شانس می دانند و نقش خود را کمتر ارزیابی میکنند. در واقع

 اصوال آید آنها می سر بر آنچه که معتقدند اما زنانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارندبه  احتمال بیشتری , هستند خود

غیر سرپرست  .همچنین زنان سرپرست خانوار در مقایسه با زناناست دیگر افراد اعمال نتیجه یا و تصادف شانس، محصول

احساس تنهای بیشتری را تجربه می کنند با توجه به گویه های که در پرسشنامه های این پژوهش به کار برده شد می توان 

گفت  که زنان سرپرست خانوار احساس انزوای بیشتری را تجربه می کنند با اطرافیان گفت و گوی سازنده کمتری را تجربه 

در تبیین این یافته ها میتوان گفت این  وه های اجتماعی همچون گروه های دوستی می دانند.کرده و خودرا کمتر عضوی از گر

مسائل و مشکالت می تواند ناشی از فشارها و مشکالت محیطی باشد که به واسطه سرپرست شدن بر زندگی این گروه از زنان 

ز آنها وجود ندارد لذا نقش خود را در این شرایط تحمیل شده است و به این دلیل که حمایت های رفاهی و اجتماعی چندانی ا

بحرانی که مشکالت عدیده ای را برایشان به وجود آورده است کمتر ارزیابی می کنند و اتفاقات و پیشامدهای زندگی را بیشتر 

ی با سرپرستی خانوار هادیگر از آنجا که مطالعات متعددی نشان داده که   یبه شانس و عوامل بیرونی نسبت می دهند از سو

زن خانوارهایی هستند که به دالیلی مختلف )طالق، جدایی، مهاجرت و مرگ همسر( مردی به عنوان سرپرست در آن وجود 

( و همچنین مهمترین 9811ندارد و یا خانوارهایی که به خاطر کسالت، اعتیاد و غیره در درآمد خانوار سهمی ندارد )یونیسف،

( لذا می توان گفت که ۶۸۰۰وضع این زنان نبود حمایت های اجتماعی کافی است )بختیاری ،عامل پیش بین پیامدهای منفی 

احساس تنهایی بیشتری که این قشر از زنان به نسبت زنان غیر سرپرست تجربه می کنند ناشی از همین مشکالت و تبعات 

رهای روانشناختی زندگی انسانی سرپرستی است چون مسائلی همچون طالق و مرگ همسر هر کدام از شدیدترین استرسو

پذیر و محروم، نقش داشته باشند نهایتا ازآنجا این قشر آسیبو تغییر منبع کنترل هستند و میتوانند در ایجاد حس تنهایی 

 امیدی وآمیز، زندگی در تنهایی و توام با افسردگی و ناهای تبعیضاند حاکمیت اندیشهسهم بسیار کمی از منابع توسعه داشته

ها و روابط تر، فرصتهای فنی و آموزشی پایینامنی، نگرش غلط جامعه به این افراد و داشتن سطح تحصیالت ومهارتنا

اجتماعی و وضعیت فرهنگی، اجتماعی و تربیتی نامطلوب برای خود و فرزندان آنها، فقدان چتر حمایتی و تأمین مالی و 

( لذا ۶۸۸۰)رمضانی ، کندرو میای روبهسالخوردگی آنان را با مشکالت عدیده اجتماعی مطلوب و در نتیجه سرگردانی در دوران

 به بر مبنای یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد که  سیاستگذاران اجتماعی با کمكبا در نظر داشتن این مساله و 

 زنان میان در بیشتر چههر تعلق احساس و شهروندی بیشتر هرچه احساس ایجاد و همکاری و مشارکت روحیه ارتقای

خودشان نقش  تقاضای به توجه با غیردولتی، های¬تشکل یا مدنی های¬تشکل در آنان جذب طریق از سرپرست  خانوار

موثرتری ایفا کنند همچنین به روانشناسان،مشاوران  ومددکاران اجتماعی توصیه می گردد که با انجام پژوهش های مختلف در 

ش مداخالت  روانشناختی مختلف برای ارتقای احساس کنترل شخصی و  افزایش مهارت های این حوزه و توسعه و گستر

 اجتماعی  درزنان سرپرست خانوار تالش کنند .
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 : منابع
مقایسه وضعیت سالمت روانی و منبع کنترل نوجوانان دختر خانواده های معتاد و (. 9811اعتمادی، احمد؛ماستری، فراهانی) ـ

 .31،صفحه 92 شماره  ،سال چهارم، 9811.زمستان لنامه علوم تربیتیفص .غیرمعتاد

 

 دانشگاه مشاوره مرکز به کننده مراجعه دانشجویان روانی سالمت و کنترل منبع بین رابطه.  ( ۲۹۰۱ )علیرضا  بایبوردی، ـ

 .عالمه طباطبایی تهران دانشگاه مشاوره، ارشد کارشناسی نامه پایان . تبریز

 

 (. روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، جلد دوم، تهران: سمت.9811)ـ ببی، ارل 

 

، کتاب زنان،فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال نهم، «خانوارحکومت و زنان سرپرست(.»9831ـ بختیاری، آمنه )

 .81شماره 

 ی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.(. نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایب9832ـ بیکر، ترزال )

 

 نامه پایان معلم. تربیت پسر مراکز و دختر دانشجویان روانی سالمت و کنترل منبع رابطه مقایسه (.9832،بهروز) پناهی ـ

 طباطبایی تهران. عالمه دانشگاهروانشناسی عمومی، ارشد کارشناسی

 

-ان: وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدیهای شهری در تهر(. آسیب9831ـ دغاقله، عقیل و کلهر، سمیرا )

 شناسان.گری، تهران، انتشارات جامعه

 

تاثیر متغیّر هم وابستگی همسران افراد معتاد بر رضایت مندی زندگی زناشویی آنان.پایان نامه  (.9816فروغی راد،معصومه) ـ

 م خمینی.دانشکده علوم اجتماعی.کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه بین المللی اما

 

( .رابطه جو سازمانی نو آورانه و منبع کنترل با عملکرد شغلی کارکنان شهرداری کرج. ۲۹۳۰داود آبادی فراهانی، فریده ) -

 پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسالمی کرج.

 

در میان زنان سرپرست خانوار و زنان ن(.بررسی میزان سالمت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آ9816رمضانی ،محمود)-

عی،دانشگاه عالمه طباطبایی غیرسرپرست خانوار:مطالعه موردی شهرستان قروه،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اجتما

 تهرا

 

ه ( . رابطه ی رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواد۲۹۳۲یوسلیانی،غالمعلی، حبیبی،مجتبی و سلیمانی، اسماعیل ) -

 ۲۹۰-۲۲۰(.۱)۲منبع کنترل و عزت نفس دانش آموزان ،مجله روانشناسی مدرسه .

 

 ( نقش زنان در توسعه، تهران: دفتر امور زنان ریاست جمهوری.9811ـ یونیسف )
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