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 خانوار در زنان سرپرست بینیخوشامید و بر اساس  شناختیروان بهزیستیبینی پیش 
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 المی واحد تبریز، تبریز، ایرانارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اس یکارشناس 1

 گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران 2

 

 چکیده 

این  .شودشامل می نبودن، احساس شادکامی سالمت را نیز شناختی یك مفهوم چندبعدی است که عالوه بر بیماربهزیستی روان
خانوار تحت پوشش اداره  در زنان سرپرست شناختیروان بهزیستیینی بپیشدر  بینیخوشنقش امید و تحقیق با هدف بررسی 

 بودند که از میاننفر  369کنندگان تعداد شرکت بود. از نوع همبستگیاین پژوهش صورت گرفت. طرح  شرقی آذربایجان بهزیستی
ر ب 1395سال ماهه اول شش شرقی در آذربایجانغیردولتی کلیه زنان سرپرست خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی دولتی و 

شناختی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روان گیری در دسترسنمونهاساس فرمول کوکران و به روش 
آمده از روش آماری رگرسیون دستهای بهیافته ریف، پرسشنامه امیدواری اسنایدر و پرسشنامه خوشبینی کارور و شی یر بودند.

داری وجود داشت. همچنین با شناختی رابطه معنیروان بهزیستی باو بین خوشبینی  بهزیستی امید بانشان دادند که بین چندگانه 
شناختی توسط امیدواری و خوشبینی تبیین درصد از واریانس بهزیستی روان 4/40توجه به نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی 

کاهش عواطف منفی موجب باال  د ممکن است با افزایش دادن حاالت عاطفی مثبت واین پژوهش نشان داد خوشبینی و امی شد.
 رفتن بهزیستی روانی زنان شوند.

 شناختی: امید؛ خوشبینی؛ بهزیستی روانهاکلیدواژه

 

 

 مقدمه

فارغ از تاثیر خانواده به  های اجتماعیگردد. هیچ یك از آسیبخانواده به عنوان رکن بنیادی اجتماع و شالوده حیات اجتماعی محسوب می
 هایخانواده های سالم برخوردار باشد. درکه از خانوادهتواند ادعای سالمت کند، مگر آنای نمیآید و به همین ترتیب نیز هیچ جامعهوجود نمی

-جعفری)گیرد )مادر( قرار می شرایطی، چنین مسئولیتی برعهده زنان تحت اما شود،می محسوب خانواده سرپرست( پدر)مرد  معموالً ایرانی،

  (.1391شیرازی، 
از جمله  زنان سرپرست خانواده، زنانی هستند که بدون حضور منظم یا حمایت یك مرد بزرگسال، سرپرستی خانواده را بر عهده دارند و 

 . روانشناساندارند یرانی را برعهدهدرصد خانوار ا 4/9امروز زنان سرپرستی  مارهای رسمی کشورآبراساس . پذیر اجتماعی هستندگروهای آسیب
شتری را تجربه بی اضطراب و استرس و بوده مشکل دارای عاطفی و روانی حیث از هم و مادی حیث از هم خانوار سرپرست زنان که معتقدند

تمامیت و یکپارچگی در تمام  بهزیستی اشاره به حسی از سالمتی دارد که آگاهی کامل از کنند و از بهزیستی روانی باالیی برخودار نیستند.می
 بهزیستی تداوم و گیریدر این میان عوامل زیادی در شکل(. 1390، آبادینصرتهاشمیو  )بهادری خسروشاهی شودهای فرد را شامل میجنبه
 (.2004ریف و سینگر،  ؛1392یگانه،) کرد تأکید امیدواری نقش بر توانمی که دارند نقش شناختیروان

 از خالصی توانایی و نشاط پذیری،. امید به شخص انعطافکندمی هدایت مثبت موارد سمت به را تخیل که است هیجانی نیرویی امید 
سو انگیزه خواستن به اراده امید از یكشود. می روانی بهزیستی و زندگی از رضایت افزایش باعث و دهدمی کند،می تحمیل زندگی که را ضرباتی

های مناسب برای حصول اهداف نهفته است. بنابراین کارکرد امید در زندگی به عنوان و از طرف دیگر بررسی راه برای حرکت به سوی اهداف
مطالعه (. 2003پارکر، بالتز، یانگ، هوف، آلتمن و روبرتز، باشد )یك مکانیزم حمایتی است و باعث رشد و پیشرفت کیفیت زندگی انسان می

 رویارویی در داریدامنه مشکالت و هاآسیب از حمایتی نهادهای فقدان در خانواده سرپرست زنان که دهدی( نشان م2009) و همکاران کارلسون
 روانی هاینداشته و به آسیب را زندگی هایدشواری با مقابله توان و پاشیده فرو هم از فشارها برابر در راحتی به و بوده برخوردار استرس منابع با

                                                           
 وط به نویسنده اول است.ایمیل مرب    mohammadi136@gmail.com-Lنویسندۀ مسئول: پست الکترونیك* 
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-می خوشبینی دارد، ارتباط شناختیروان بهزیستی با که دیگری متغیر. برخوردارند پایینی روانی بهزیستی و امیدواری از و شوندمی مبتال متنوعی

 (. 2006باشد )کارادماس، 
 خوشبینی. دهدمی رخ زندگی مهم هایحیطه سرتا سر در خوب پیامدهای آن مبنای بر که شودمی تعریف اییافتهخوشبینی انتظار تعمیم

 و هاشکست موانع، خوشبین، افراد .دهدمی پاداش دارند انطباقی عملکرد که رفتارهایی به بلکه کند،ای برای عمل کردن فراهم میانگیزه تنها نه
 نتایج مطالعات استراسل(. 2006گیرند )کارادماس، ار را موقتی، مختص به موقعیت خاص و ناشی از علل بیرونی در نظر میناگو رویدادهای

 سالمت شناختی،روان بهزیستی زندگی، از رضایت با مثبت طور به و افسردگی با منفی طوربه خوشبینی که دهدمی نشان( 1999)کاران وهم
ه دارند و خانواد اجتماعی روانی ـ تعادل حفظ در را اساسی نقش زنان که جاییآن از د. دار رابطه روانی اختالالت کمتر وقوع و روانی و جسمانی

 کهاین به توجه با طرفی از و دارند خانواده اعضای روانی بهزیستی در مهمی نقش زنان همچنین و گذاردمی تأثیر هاد تنش و فشار در آنایجا
در این بنابر شود؛می هاآن افسردگی اضطراب، افزایش و روانی سالمت و بهزیستی کاهش باعث بهزیستی مراکز در خانواده سرپرست زنان وجود

بینی و امید باعث افزایش حاالت عاطفی مثبت و کاهش عواطف منفی و باال رفتن بهزیستی روانی زنان شود که خوشوهش فرض میاین پژ
 شود.می

 روش

 شرکت کنندگان
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان سرپرست خانواده تحت پوشش سازمان  باشد.میتوصیفی از نوع همبستگی حاضر روش پژوهش 

نفر براساس فرمول کوکران و به  369تعداد  .بودنفر  9509ها نآکه تعداد  باشدمی 1395سال شش ماهه اول شرقی در ذربایجانبهزیستی آ
 است. شرقی انتخاب شده گیری در دسترس از مراکز دولتی و غیردولتی بهزیستی استان آذربایجانروش نمونه

 ابزار
شده  ساخته ویسکانسین دانشگاه در ریف کارول توسط 1989 سال در شناختیروان هزیستیب مقیاس :شناختیروان بهزیستی پرسشنامه( 1

دهند. ها پاسخ میای )کامالً مخالف تا کامالً موافق( به سوالدرجه 6ها در مقیاسی گیرد. آزمودنیمیعامل را دربر 6سؤال و  54است. این آزمون 
 نیز شناختیسنجیدند و در ضمن شاخص بهزیستی روانهایی که صفات شخصیتی را مینجهبرای بررسی روایی ابزار و سنجش رابطه آن با س

 ریف آزمون همبستگی نتایج. شد استفاده رزنبرگ خود حرمت و نیوگارتن زندگی رضایت برادبورن، عاطفی تعادل مقیاس مانند رفتند،می شماربه
(. لیندفورس، برنتسون و 1995 شود )ریف،ای روا محسوب میار فوق از نظر سازههای فوق قابل قبول بود؛ بنابراین ابزهر یك از مقیاس با

در پژوهشی در ایران همسانی . گزارش نمودند 70/0تا  65/0( دامنه ضریب ثبات درونی را برای ابعاد مختلف مقیاس ریف بین 2006لندبرگ )
بین  هاو برای خرده مقیاس 76/0ز طریق بازآزمایی برای کل مقیاس دست آمده او ضریب همبستگی به 92/0درونی از طریق آلفای کرونباخ 

 (.1394 وحیدی، و تبریزچی) است دارمعنی P<01/0 سطح در همگی که بوده 73/0 تا 67/0

 تا 1 نمره مخالف، کامالً از ایدرجه 5سؤال با لیکرت  12( ساخته شده است و 2000این مقیاس توسط اسنایدر ) :پرسشنامه امیدواری( 2
 و 84/0 تا 74/0 کرونباخ آلفای طریق از را مقیاس درونی همسانی( 2007) اسنایدر و لوپز(. 2007 پورتر، و گروال)است  8 نمره موافق کامالً

 رونباخک آلفای طریق از پرسشنامه این اعتبار ضریب ایران در پژوهشی در چنینهم. اندکرده گزارش 80/0 بازآزمایی روش با را آن اعتبار ضریب
 هایدست آمد. هماهنگی سؤالبه 79/0و خرده مقیاس مسیرها  77/0خرده مقیاس تفکر عامل  برای و 86/0 امیدواری مقیاس کل نمره برای
 (. 1390 کرمانی وهمکاران،) است آن خوب محتوایی روایی یدهنده نشان اسنایدر امید نظریه با مقیاس این

 و براساس گویه است 10. این پرسشنامه دارای است شده ساخته( 1992) شیرر و کاور توسط هپرسشنام این :بینیخوش پرسشنامه( 3
 که است آمده دستبه 74/0 کرونباخ آلفای روش از استفاده با پرسشنامه این پایایی ضریب. شودمی گذارینمره لیکرت ایدرجه پنج مقیاس
 70/0 کرونباخ آلفای روش به پرسشنامه پایایی ضریب( 1383) عریضی و کجباف ی،خدابخش پژوهش در. است آزمون باالی پایایی دهنده نشان

 به دست آمد.
 شیوه اجرا

ها مربوط به نفر آن 3020باشد، از این تعداد شرقی میپرونده برای کل استان آذربایجان 9509بر حسب جامعه آماری پژوهش، که شامل 
عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای نفر به 369باشد که طبق فرمول کوکران تان استان میشهرس 19شهرستان تبریز بوده و بقیه مربوط به 

های پژوهش جهت اجرا به اداره بهزیستی های الزم پرسشنامهای استفاده گردیده است که با هماهنگیها از روش تناسب طبقهتوزیع پرسشنامه
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چنین جلب های هر شهرستان اقدام به توضیح و راهنمایی و همگر، مجریهنمایی پژوهششهرستان( فرستاده شد و با را 20در هر شهرستان )
 ها تکمیل گردید.های تحقیق توسط آزمودنیرضایت زنان سرپرست خانواده نمودند، که پرسشنامه

 

 نتایج

با میانگین  57تا  18دوده سنی گان در محت خانواده بررسی شدند. شرکت کنندنفر شرکت کننده زن سرپرس 369در این پژوهش تعداد 
 درصد(09/14نفر ) 52درصد( سیکل،79/32) نفر 121سطح تحصیالت افراد شرکت کننده،  قرار داشتند. 16/8و انحراف معیار  90/34سنی 

از  درصد دارای تحصیالت ارشد و باالتر بودند. 54/0نفر معادل  2درصد( کارشناسی و 08/43) نفر 159درصد( کاردانی، 48/9نفر ) 35دیپلم، 
دارای توزیع  . این بدان معناست که متغیرها(p=  05/0اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد ) -آزمون کولموگروف

 بهزیستی اداره پوشش تحت خانوار سرپرست زنان در شناختیبا بهزیستی روان و خوشبینی امیدآیا بین  منظور ارزیابی این کهبهباشند. نرمال می
 بین امیدنتایج نشان داد  آمده به روش ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.دستهای بهداده، دارد وجود رابطه

انجام قبل از . (p=  05/0)رابطه معناداری وجود دارد  بهزیستی اداره پوشش تحت خانوار تسرپرس زنان در شناختیبا بهزیستی روان و خوشبینی
 برای اجرای روش رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت.  ،هاکافی بودن تعداد آزمودنیو  چند هم خطی ،الزم هایمفروضه تحلیل

زنان سرپرست خانوار تحت پوشش  روانشناختی بهزیستی خصوص در نیخوشبی و امید مشترک و یگانه بین سهم این کهبه منظور بررسی 
 .نشان داده شده است 1که نتایج این تحلیل در جدول  شداز روش رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده  رابطه وجود دارد،اداره بهزیستی 

 

 1جدول    

 (2) و خوشبینی (1) امیدرگرسیون و پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس نتایج تحلیل     
  SS df MS F P R 2R 2AdjR SE 

 43/20 368/0 372/0 610/0 <001/0 751/114 23/47941 1 23/47941 رگرسیون 1

       786/417 194 57/81050 باقیمانده

 95/19 398/0 404/0 636/0 <001/0 412/65 06/26056 2 12/52112 رگرسیون 2

       34/398 193 68/76879 باقیمانده

 p=  01/0)معنادار بوده ناختی بر اساس امید و خوشبینی محاسبه شده تحلیل رگرسیون بهزیستی روانش F ، میزان1مطابق جدول       

;75/114(=194 ,1)F)  بهزیستی روانشناختی را تبیین  درصد واریانس 2/37 در مجموعو حاکی از این است که این متغیرها به صورت یگانه

حاکی از این است که  Fد. همچنین تحلیل رگرسیون سهم تعاملی این دو متغیر که در مدل دوم ارائه شده است با توجه به معنادار بودن ننکمی

پیش بینی  tضرایب تاثیر و آماره  .(p ;41/65= (193 ,2)F=  01/0) بینی بهزیستی روانشناختی معنادار استنقش تعاملی این دو در پیش

 نشان داده شده است. 2نشناختی بر اساس رگرسیون مدل یگانه و تعاملی در جدول بهزیستی روا

 2جدول                 
 پیش بینی سهم یگانه و تعاملی امید و خوشبینی در بهزیستی روانشناختی tضرایب تاثیر، بتا و 

  B SE Beta t P 

 001/0 23/3 188/0 305/0 987/0 امید 1

 001/0 53/9 554/0 413/0 942/3 خوشبینی

 001/0 15/11 625/0 007/0 077/0 امید * خوشبینی 2
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، امید و خوشبینی به شکل یگانه تاثیر معناداری بر بهزیستی روانشناختی دارند و  t دهد که با توجه به ضرایب بتا و مقدارنتایج نشان می
نقش تعاملی این معنادار است. نتایج مربوط به تحلیل  p=  01/0(  و در سطح β=55/0( و )β=18/0ضریب تاثیر استاندارد آنها به ترتیب برابر با )

 معنادار است. p=  01/0( است و در سطح β=62/0دهد که ضریب تاثیر استاندارد تعامل این دو )دو متغیر نشان می

 

 بحث 

خانوار تحت پوشش اداره  ان سرپرستروانشناختی در زن بهزیستی بینینقش امید و خوشبینی در پیشاین تحقیق با هدف بررسی 
باشد. نتایج یافته معنادار می روانشناختی بهزیستی بینیپیش در خوشبینی و امیدصورت گرفت. نتایج نشان داد تاثیر  شرقی آذربایجان بهزیستی

باشد. در این خصوص ( همسو می2004( و هوپریچ و فریش )1393زادگان، میکائیلی و مروئی میالن )های تحقیقات عیسیاین تحقیق با یافته
کند تا اشخاص نسبت به اهداف بلند مدت شروع و اقدام عملی مناسبی رو به تدارک ببینند. در واقع امید توان گفت، امید در واقع کمك میمی

 و حمایتی منابع به عنوان یگراند به امیدوارترند، که کند. بزرگساالنییك گذرگاه و مسیر مناسبی را برای رسیدن به بهزیستی روانی ایجاد می
. شوندسازگار می شوند، رو به رو هاآن با زندگیشان در است ممکن که هاییچالش با نگرند،می نمایند ها تکیهآن به توانندمی که هاییپایگاه
 (.2002دارند )اسنایدر،  بیشتری رضایت زندگیشان از و کنندمی تجربه باالتری شادی

 را خود انگیزه توانندکنند میبرخورد می مانعی با وقتی و دارند خود اهداف دنبال کردن برای بیشتری هایگذرگاه و املعو امیدوار افراد

راحتی  به موانع با برخورد در دارند کمی هایگذرگاه عوامل و اینکه دلیل به ناامید افراد اما کنند. استفاده های جانشینگذرگاه از و کرده حفظ
(. همچنین 2000شود )اسنایدر، افسردگی می به منجر خود نوبه به امر این که شوندمنفی می هایهیجان دچار و داده دست از ا ر خود انگیزه

 بهترین به کنندمی تالش و کنندمی عمل زنند، فعاالنهمی ریزیبرنامه به دست هاآن .هستند پرتالش و فعال، طراح واقع در بینافراد خوش
 فشار و گیرندمی قرار خطرهای بعدی معرض در کمتر بینخوش افراد که شودمی موجب امر این و دهند تغییر زا رااسترس عیتموق ممکن شکل
 (. 1394باشد )شریفی و سعیدی،  کمتر هاآن برای نیز زااسترس حوادث از ناشی

 و نموده تقویت را حفاظتی بدن و دفاعی سیستم که چرا. است موثر روانشناختی بهزیستی در که است عوامل هیجانی جمله از بینیخوش
طرفی  از و دارند زندگی رخدادهای بر باالیی کنترل و نسبت خودشان هایو تالش هاتوانمندی به را زندگی مثبت رویدادهای خوشبین افراد

 تلقی روانشناختی بهزیستی هایینی کنندهبپیش یکی از خوشبینی که باعث عوامل این و گذار نسبت و بیرونی عوامل به را منفی رویدادهای
 بهبود راه در خویش را خالقه شخص نیروهای امیدواری در. است خویش به اعتماد با برابر داشتن، خود امید به گفت توانمی نهایت در. شود

است )بهادری  پذیرچاره چیز همه که ردک آغاز اندیشه این با باید و رفتاری است بخش اعتماد، و ذهنی امید، بخش. برد کار به زندگیش چگونگی
 (. 1390خسروشاهی و هاشمی نصرت آباد، 

اگر  باورند این بر( 1392، به نقل از پورسردار، پورسردار، پناهنده، سنگری و عبدی زرین، 2000)همکاران  و تایلر هایافته این در تبیین
 در تنها نه شود، آینده همراه مورد در کاذب، حتی بینانه،خوش دیدگاه یك و کنترل شخصی و خود از مثبت مفهوم یك با انسان عادی ادراکات
توان گفت کند. همچنین میمی فرد کمك به نیز زندگی تهدیدزای و زااسترس بسیار حوادث با کنار آمدن در بلکه زندگی، روزانه مسایل کنترل

 ها در مجموع زندگی، همه چیز درست خواهد شد.ود موانع و دلسردیرغم وجشود فرد انتظاری قوی داشته باشد که علیخوشبینی باعث می
 باال رفتن بهزیستی روانی شوند. موجب عواطف منفی کاهش و مثبت عاطفی حاالت افزایش دادن با است ممکن امید بینی وبنابراین خوش
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