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Abstract 
The aim of the present study was to investigate coping strategies for women 
heads of households. Welfare was in Tehran. The sampling was first 
performed as a relative classification of Shemiranat, Shahriyar, Robat Karim 
and Tehran, then ended with a targeted sampling method of the property 
within two months until theoretical saturation. Statistical sample (35) of 
women heads of households, (12) social worker and 6 managers of welfare 
branches, in total (53) people. The data from the interview were analyzed by 
open and central coding method. Women's problems: psychological, 
physical, economic; Child related; Primary, cultural, and supportive families 
were identified. In addition, the results of 124 concepts, 17 sub-categories, 4 
main categories: 1- Individual factors of effective coping strategies 
(resilience, self-efficacy, optimism, cognitive evaluation, spirituality) 2- 
Inefficient individual factors (cognitive and emotional distortions, passive 
style) , Physical-psychological disorders, dysfunctional parenting style) 3- 
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Effective social factors (social participation, social cohesion, social trust) 
and 4-Inefficient social factors (insufficient participation, insufficient 
cohesion, insufficient trust and dependent factors) and 2 main themes of 
effective and ineffective coping strategies were identified. Based on the 
comprehensive multimodal hierarchical model, The effective components of 
spirituality, resilience, and the dysfunctional components of lack of trust and 
social cohesion, as well as the dependent and passive style in the female 
head of welfare, were more sensitive. 

Keywords: Conceptual Model, Coping Strategies, Confronted, 

Responsibilities of Female-Headed Households, Phenomenological. 
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 یها تیدر مواجهه با مسئول یا مقابله یراهبردها یمفهوم یالگو

 یدارشناختیمطالعه پد کیخانوار:  زنان سرپرست

 .ران، ایتهران، مرکزواحد  تهران  یدانشگاه آزاد اسالم یدکتر یدانشجو   ییقشقا مهیفه

  

 .رانی، تهران، ایدانشگاه عالمه طباطبائ یریگ استاد گروه سنجش و اندازه  دالور  یعل
 

 .ران، اینگیال، واحد تنکابن یدانشگاه آزاد اسالم یشناس روان اریدانش  یخلعتبر جواد

  

 .رانی، تهران، ایاستاد گروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائ  یآبادعیعبداهلل شف

  چکیده
بود.  خانوار زنان سرپرست یها ی در مواجهه با مسئولیتا مقابلهبررسی راهبردهای  هدف از پژوهش حاضر

جامعه  ام شد.انجساختارمند مهیمصاحبه نپژوهشی از نوع پدیدارشناسی، با ابزار  یفیپژوهش ک نیروش ا

صورت  گیری ابتدا به تهران بود. نمونهاستان  یستیبهزاز  رانیمد وخانوار، مددکاران  پژوهش، زنان سرپرست

گیری  با روش نمونهسپس  انجام شدشهر تهران  ویار شهررانات، یشمهای  شهرستان ازی بندی نسب طبقه

خانوار،  سرپرستزن 93 ی. نمونه آمارتافی انیپا یاشباع  نظر تا8931شهریور-هدفمند متوالی در تیر

حاصل  یها داده( نفربود. 39در مجموع )، یستیبهزهای تحت پوشش  مدیرازکلینیک 6مددکار و 81

ی، ؛ جسمانشناختی شد. مشکالت زنان: روان لیحلی وگزینشی تمحور، باز یازمصاحبه با روش کدگذار

که مشکالت اقتصادی  شدند ییشناسا یتیماحی وفرهنگ، هیاول خانوادهبا فرزند؛  ؛؛ مرتبطیاقتصاد

 یا مقابله یراهبردها یعوامل فرد-8ی: مقوله اصل 4ی، مقوله فرع81، مفهوم 814 بعالوه بود. تر محسوس

ناکارآمد  یعوامل فرد-1( اتیمعنو، یشناخت یابی، ارزینیی، خوشیخودکارآمد، آوری تابکارآمد )

 -9( یسبک ناکارآمد فرزندپرور، یروان-یالالت جسمانمنفعل، اخت ، سبکیجانیو ه یشناخت فاتی)تحر

 یعوامل اجتماع-4( یاعتماد اجتماع، یاجتماع ، انسجامیکارآمد )مشارکت اجتماع یعوامل اجتماع

 یمضمون اصل 1 ووابسته ساز (  ی و عواملناکاف تماداعی، انسجام ناکاف، یناکارآمد )مشارکت  ناکاف
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ی، سلسله مراتب چندمنبعهجامع الگوی بر اساس  شناسایی شد.کارآمد کارآمد و نا یا مقابله یراهبردها

در اعتماد و انسجام اجتماعی بعالوه   سازکاستیناکارآمدی ها مؤلفهآوری و  ی کارآمد معنویت، تابها مؤلفه

  بود. تر محسوسسبک وابسته و منفعل درزنان سرپرست بهزیستی، 

زنان سرپرست،  یها تیمواجهه، مسئول ،یا مقابله یراهبردها ،یمفهوم یالگو :ها واژهکلید

  .یدارشناختیپد



 085 |و همکاران    ییقشقا...؛ یها تیئولدر مواجهه با مس یا مقابله یراهبردها یمفهوم یالگو

 مقدمه 

 روند تسریع برای . بعالوهکنند یم ایفا خانواده و خانه در مؤثری نقش جوامع تمامی زنان در

دارباشند.  عهده را اساسی یها مسئولیت توانند یمکشور،  توسعه و رشد یها هدف تحقق

 از است و زنان سرپرست افزایش به که رو است اجتماعی خانوار، واقعیت سرپرست پدیده

 یا افتادگی کار فوت، طالق، اعتیاد، از مانند دالیلی به که هستند جامعه در گروهی جمله

  دلیلی هر به یا و  مسئولیت، مهاجرت بی همسران توسط شدن همسر، رها شدن انیزند

 . پیامدشوند یمچندگانه  یها نقش ایفای به مجبور  و رندیگ یم عهده به را خانوار سرپرستی

وجود  اجتماعی برای این زنان به –، مشکالت متعدد  فردی ها نقشو تعارض  تعدد این

به آنها، خانواده و در نهایت   ندهیدر زمان حال و آ های جدی که می تواندآسیب آورد یم

و هانگ  نیجولآمریکا به نقل از  متحده االتیاداره آمار ااساس گزارش  بر جامعه برساند.

درصد  11وجود دارد که  با والد تک سرپرست خانواده  ونیلیم 81 باًیتقر( 1183) 8نیش

 با یز  این روند رو به رشد است. همچنانکه منطبقن رانیاودر  هستندمادرتنها سرپرست ها  آن

مرکز است ) یافته افزایش درصد 8123 خانوار سرپرست زنان ، تعداد8936 سرشماری

 (.8936، رانیآمارا

 یها مسئولیت با ایفای چندین نقش، بیشتر مجبور هستنداز انجاکه زنان سرپرست 

 شود یمدچار خدشه ها  آن یاجتماعو  یروان معموالً سالمت، رندیخانواده را بر عهده گ

ها، انتظارات، امیدها  در مرزها، نقشی خانواده تعادل سیستم( و 8936)جعفری و همکاران، 

مقابله کارآمد، کارکردهای  نبودمعموالً در صورت  جهیدر نت .خورد یم و آرزوها به هم

در  رای؛ زشود یمختل م یو اجتماع یدر ابعاد فردی، خانوادگ، و رفتاری یعاطف، یشناخت

 نیبیشتر رود یخانواده انتظار م اعضا  یارضاء نیازها عدمو ارتباط نامناسب  صورت

در خانواده و حتی فراتر از آن، در جامعه ایجادگردد )قره داغی و  ها مشکالت و تنش

 (.8931کمیلی پور، 

و  بهم خوردن ساختار کارکردی خانوادهبه علت ی از زنان سرپرست برخ از انجاکه.
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 ییعدم توانا، نداشتن ادراک کارآمد نسبت به خود، های سرپرستی تحمل فشار مسئولیت

طرف  ازو دقیق  بازخوردهای مثبت افتیخود، عدم در یها یتوانمند رساختنیبرای درگ

ی و روزمره فعل طیبه گذراندن شرا شتریدارند و ب یفیمعموالً خودکارآمدی ضع، گرانید

و  دیجد های گیری تصمیم، ریزی کمتر درصدد برنامه که طوری هب .کنند یم هیتک شانیزندگ

)جعفری و  شود یمنتیجه خودوخانوادشان بیشتر دچار بحران  در .ندیآی برمکارآمد

زنان سرپرست از ، یتیحما یها بر اساس نگرش جامعه از جمله  سازمان(. 8936همکاران، 

 ازمندیرو ن نیلد بودن را ندارند از هممو ییهستند و اکثراً توانا یمنفعل ، قشرینظر اقتصاد

 یوارده از موانع اجتماع یها بیآس یدگیچیمورد، درهم پ نیو ا شوند یم یسرپرست، تلق

از طرفی در (. 8931، ی)بهار و فروغ کند یتر م را ملموس یو مشکالت اقتصاد فرهنگی–

و  رافیاناطهای  کمکنیازمند برای گذران زندگی خودمورد برخی از  این زنان که 

به مردم نهاد،  مؤسساتو  ها سازمانهای  رغم مساعدت هستند، علی حمایتی یها سازمان

ها  نه تنها موفقیت  آن سنتی و قدیمی در امر توانمندسازی یها کارگیری روش دلیل به

 ادیکمک  نه چندان ز ( بلکه8931چشمگیری حاصل نشده است )زارع و دشتکی، 

نیز زنان را  یفقر و وابستگ دیآثار بازتول، نیریو خمله بهزیستی از ج  یتیحما یها.  سازمان

و  ی، اجتماعیاقتصاد شهیکه ر) زتانه شدن فقرنتیجه با توجه به  در است.داشته  یدر پ

، یو روان ی، اختالالت جسمانیدیناام( وآسیبهای متعاقب آن از جمله  دارد یفرهنگ

است  پیچیده اریبست زنان سرپرست شکالحل م رسد یبه نظر می، ، خشونت، بزهکارریتحق

 (. 8931، ی)بهار و فروغ

در دو  توان یرا م دآی یوجود م خانوار به زنان سرپرست یکه برا یمسائلکل،  طور به

 هیو تغذ ی: کاهش سالمت عمومیفرد در سطحالف( : کرد انیب  یو اجتماع فردیسطح 

، 8از زندگی )هربست تیم رضا، عدیتن-اختالالت روان ؛8931و زارع،  اینامناسب )ک

، 1ی، اختالالت اضطرابی و افکار خودکشی )استک ومردیتدیناامی، افسردگ (؛1181
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( منجرشود. بعالوه نداشتن ادراک کارآمد 8.1181و همکاران می)ک ییتنها احساس(؛ 1181

ی ها گیری ریزی و تصمیم از خود، عدم درگیر ساختن توانمندیهای خود، کاستی در برنامه

(؛ نیازهای ارضا 1183دید و کارا؛ مشکالت در ادامه تحصیل )جولین و هانگ شیم، ج

منجر به ایجاد مشاجرات، در خانواده و گرایش به دزدی و بزهکاری بین  تواند یمنشده که 

ی، پرخاشگری کالمی و فیزیکی فرزندان نسبت به فرزند-مسائل والداعضا خانواده گردد، 

(؛ ترک تحصیل فرزند  به دلیل گرایش به مشاغل سطح 1119ن، همکارا 1پاگانی و) مادران

مشکالت فردی  ازجمله( 8936پایین؛ مشکالت رفتاری  و تحصیلی فرزندان )روغنچی، 

، شانیخانواده و خو تی: کمبود حمایاجتماع در سطحب( خانوار است.  زنان سرپرست

 یها بهره، طرح کم یها اممیزان و(،  8931 ، یو ساالر ی)برات ی در امنیت اجتماعیکاست

 -های اقتصادی  شاخصاختالل در  آموزی؛ خوداشتغالی، آموزش عمومی و مهارت

ازنظر سطح  کاهش مقبولیت اجتماعی، کاستی ( 8931اجتماعی )زارعان و همکاران، 

 الی)ش تاسیسو ، تجارت یتیریمدی، های رهبر به موقعیت یدسترس به دلیل کمبود درامد 

و  منش کی)ن ی و مردساالرانهفرهنگ ضاتی، تبعیطرد اجتماع (1189، 3و کاال

 .باشد یماز بعد اجتماعی زنان  نیا یرو شیاز دسته مشکالت پ( 8936یکالنتر

های  اما ویژگی کند یم جادیبین زنان ا  ی، اگرچه نقاط مشترکیتجارب سرپرست

 یو از طرف یو، معنیاعتقاد یباورها، شناختی روان، یتیهای شخص ازجمله ویژگی یفرد

 یا مقابله یو فرهنگ در راهبردها یزندگ طیمانند جو خانواده، مح یهای اجتماع موقعیت

 -تحقیقات بر روی نقش فرایند شناختی نیاول (.8931سدیدی، ها اثرگذار است ) آن

 کننده لیعنوان تعد به( 8314) 4توسط الزاروسبا مشکالت،  مقابلهدر راستای  رفتاری 

را معرفی دو نوع مقابله  یدر برابر فشار و مشکالت زندگ کهمعرفی شد اثرات تنیدگی 

 پذیرش ینوع به)فرد  شود یمتأکید   آن تغییر و فشار عامل بر مدار که مسئله( نمود: الف

بینانه  واقع عملی یها میتصممسئله و  درباره صحیح اطالعات مسئله، کسب حل مسئولیت
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 سعی فرد) نباشد رییتغ قابل رویداد یا موقعیت که یدرصورت مدار هیجانب(  خواهد داشت(.

عاطفی و  یزیر برونکند و یا به  مدیریت رازا  استرس واقعه هیجانی پیامدهای کند یم

 ازنظر (. بعالوه8314، 8الزاروس و فولکمنخواهد شد( ) منجر زا تنش هیجانات در واقعه

وتحلیل و  ، فرد با تجزیهگرایشی-( در راهبرد کارآمد شناختی8339) 1موس و اسکافر

ی با مشکل روبرو شده و سعی بر دار شتنیو خو تیمسئول رشیپذارزیابی مجدد موقعیت، 

به در ظاهر  انکار و اجتنابی،  –. در مقابل در راهبرد ناکارآمد  شناختی کند یمحل مشکل 

و یا از طریق  ردیگ یمصورت  آن یامدهایپ ایبحران  کی یها بیحداقل رساندن آس

مانند  ییو خشم و رفتارها اسی یزیر برون اجتنابی شخص با-ی رفتاریا مقابلهاهبرد ر

 جهیدرنت .دهد یبه شکل موقت تنش را کاهش م، بخش، الکل و مواد مخدر مصرف آرام

بلکه عوارض  شود ینمحل  تنها نهمشکل  تیدرنهاکه  ردیگ یممقابله ناکارآمد صورت 

 خواهد شد. زاتر تنشپیامدی آن 

زنان  ریو نقش خط دهیعد  اجتماعی– یمشکالت فرد یا شهیوسعت ر بهتوجه با 

و  یها و فرزندانشان، کسب درک عمیق از پدیده سرپرست پذیری آن سرپرست و آسیب

شکل ممکن  نیتر به مشروح یباهدف توصیف یا تبیین  پدیده  سرپرست یا مقابله یراهبردها

ی این زنان برابر ا مقابلهکه راهبردهای اصلی این است  سؤال  جهیدارد. درنت تیاهم

ی بسیار درباره زنان ها پژوهش باوجودهای خطیر سرپرستی چگونه است؟  مسئولیت

ی، وضعیت اقتصادی شناخت تیهای جمع شاخصخانوار، اکثر تحقیقات به مطالعه  سرپرست

 دتوجهمور تر کمی کارآمد و ناکارآمد، ا مقابلهو نقش راهبردهای  اند پرداخته و فقر

ی کارآمد ا مقابلهدرحالی است که عدم برخورداری از راهبردهای  نیا است. قرارگرفته

بلکه بر سالمت اعضای  کند یمروانی زنان سرپرست را تهدید -سالمت جسمانی تنها نه

نظر  جامعه، پیامدهای مخربی را بر جای خواهند داشت. لذا به تیدرنهاو  شان خانواده

زنان  تنها نهاز منظر  مناسب ییالگو نیتدو و چندجانبه، نیاز به با نگاهی عمیق رسد یم

ی حمایتی که  شاید از دیدگاه دیگری به پدیده ها سازمانسرپرست بلکه مسئولین 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lazarus, R. S & Folkman, S 

2. Moos, R. H & Schaefer, J. A 
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 ی، بررسییجهت  شناسای تر جامعسرپرستی  بنگرند، الزم است تا به نتایج چند سویه و 

سودمند در  یج اطالعات و دانشاستخرا با هدفمقابله  یو  ارتقا  راهبردها قیدق

زنان  رفع تعارضات، مشکالت و ارتقا سطح سالمت جسم و روان  یریزی برا برنامه

جهت  یفیک کردیرو بامحقق را بر آن داشت  نی؛ بنابراردیموردتوجه قرار گسرپرست 

ی نیمه ا مصاحبه( باشد ینم ریپذ امکان یکم وهیکه با شی )واقع یها پاسخ قیکشف و تطب

 در  یامور اجتماع تیحما رانیمدخانوار، مددکاران و  تارمند  با زنان سرپرستساخ

در مورد چگونگی مقابله زنان سرپرست  و شناسایی عوامل فردی و استان تهران  یستیبهز

–ی کارآمد و ناکارآمد  برابر مشکالت متعدد فردی ا مقابلهاجتماعی  در ایجاد راهبردهای 

راهبردهای  اصلی و فرعی یها بر اساس مقولهام دهد. سپس اجتماعی  زنان سرپرست انج

در آینده از این مدل،  توان یم، مدل مفهومی تدوین گردد که شده استخراجی ا مقابله

ی با این  محتوا، در راستای کمک به ا مداخلهی ساخته و هنجار کرد سپس بسته ا پرسشنامه

، ها دادهاز نتایج  بعالوه راحی شود.ی طا مقابلهزنان سرپرست در بکار گیری راهبردهای 

عنوان منبع  شناسانده شود تا بتواند به زا بیآسکتابی تدوین گردد که راهبردهای مفید و 

نتایج این پژوهش از منظر کاربردی و گسترش  جهیدرنتقرار گیرد.  مورداستفادهراهنما، 

شناسان،  انبرای زنان سرپرست همچنین پژوهشگران، رو تواند یممداخالت  نیز  

 قرار گیرد. مورداستفادهریزی،  ی و برنامهآموزشمددکاران، مشاوران و مسئولین 

 روش پژوهش

در مورد  کنندگان شرکتی ها تجربه توان یمی پدیدار شناختی ها پژوهشدر  ازآنجاکه

( در 8931را شناسایی کرد )کروسول، مترجم کیامنش،  اند کردهیک پدیده که توصیف 

در حیطه  پدیده سرپرستی خانوار با روش  کننده شرکتی زنان  ا مقابلهارب این مطالعه تج

منظور طراحی الگوی  . بهقرار گرفتکیفی از نوع پدیدارشناسی مورد شناسایی  پژوهشی

اجتماعی در راهبردهای  -زنان و عوامل فردی با مشکالتی مرتبط ها سازهمفهومی، 

خانوار  سرپرست زنان: کنندگان مشارکتیی شد. ی  بر اساس محتوای مصاحبه، شناساا مقابله

 کیحداقل ساله، سوادحداقل خواندن و نوشتن، دارای فرزند،  33تا 11)با مالک ورودی: 
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تحت پوشش بهزیستی بودن و مالک خروجی: تحت حمایت فرد دیگر بودن ( و سال 

سابقه  سال 3ی )مالک ورودی: حداقل ستیبهز مددکارانو یامور اجتماع تیحمامدیران 

در مورد زنان سرپرست، گذراندن  دست اولی و اطالعات ا تجربه حرفه کار، داشتن

منظور چندسویه سازی،  ی بودندکه بهنمونه پژوهشی و اصول اخالقی ( ا حرفهی ها دوره

مصاحبه با این مشارکت کنندگان صورت گرفت. پس از هماهنگی و کسب مجوز از 

ی اولیه به نظر رسید فراوانی  زنان ها یبررسان و ریاست اداره کل بهزیستی استان تهر

ی دارد. در نتیجه محقق را بر ا مالحظههای استان تهران، تفاوت قابل  سرپرست در شهرستان

صورت که شمیرانات؛  نیبد بندی نسبی بهره جوید. آن داشت که ابتدا از نمونه گزینی طبقه

ب کمترین تا بیشترین تعداد زنان سرپرست شهریار و شهر تهران )از استان تهران( که به ترتی

بعد از هماهنگی با  معاونت امور اجتماعی   پژوهشگر را دارا بود، انتخاب شدند. سپس

عنوان نمونه   را به گیری هدفمند متوالی، مشارکت کنندگانی  بهزیستی، از طریق  نمونه

 یدینقش کلقابله، چگونگی مو پدیده سرپرستی  مسائل  و تفسیر که در فهم کرد انتخاب

مرتبط با  یها کینیکل رانیمددکاران و مد هماهنگی باعالوه بر  نیداشته باشند؛ بنابرا

به کمک مددکاران هر کلینیک  از زنان سرپرست دعوت شدکه در پژوهش در ، یستیبهز

گیری  ها در مصاحبه شرکت کنند و نمونه راستای تحلیل مشکالت و چگونگی مقابله آن

نفر( و 81نفر(، شهریار ) 3نتیجه  از شمیرانات ) در پایان یافت. یتا اشباع نظر یمتوالطور به

نفراز مدیران  6نفر زنان سرپرست  انتخاب شدند. همچنین 93 جمعاًنفر(  11شهر تهران )

ی مربوطه، انتخاب ها کینیکلنفراز مددکاران بهزیستی از 81حمایتهای اجتماعی زنان و

 .انتخاب شدندارکت کننده نفرمش 39شدندکه درمجموع  

شد و به سه نفر از  هیته یا افتهیساختار مهیدر بخش مصاحبه، ابتدا فرم مصاحبه ن

به ات، داده شد و پس از اصالح یسنج روانو  مشاورهی عمومی، شناس متخصصان روان

ی، مصاحبه  با سه گروه پس از های کانون طرح گروهسپس  بر اساس . دیآنان رس دییتأ

ی برای مصاحبه در این ا مقابلهراهبردهای  پرسشنامه رسمی و  زمانی، انجام شد.هماهنگی 

در برابر  زنان سرپرست معموالً-8کلی ) سؤاالتپرسش بود که از  1پژوهش شامل   
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ی و کاوش گرانه  در مورد جزئ سؤاالت؟ ( آغاز و به کنند یممشکالت چگونه عمل 

های سرپرستی،  ی برابر مسئولیتا مقابلهمشکالت زنان سرپرست و چگونگی راهبردهای 

دقیقه و برای مدیران و 811جلسات برای گروه کانونی زنان سرپرست  زمان مدتختم شد. 

 تا مرحله اشباع نظری ادامه یافته و ضبط شد مصاحبه دقیقه بود. 61تا  91مددکاران 

ضبط ن برای  کتبی مبتنی بر محرمانه ماندن مصاحبه و رضایت شرکت کندگا نامه )توافق

ی شده ساز ادهیپصورت متنی  که به ها بر مصاحبه، نخست ها داده لیدر تحل آن تنظیم شد(.

بود، کدگذاری اولیه و باز انجام گردید سپس مفاهیم، مضامین یا کدهای اصلی استخراج 

قابلیت  شد. این کار تا جایی پیش رفت که اطالعات جدیدی حاصل نشد. جهت تضمین

 استنباط محقق به کمک   -8( ها داده)تعیین  روایی و پایایی  ها یت دادهاطمینان و کفا

، همچنین روشنگری محقق از ها داشت با داده  یکینزد یکه وابستگ ی نظری شواهد علم

، بعالوه گذارد یمی احتمالی خود که بر تفسیرها  اثر ها یریسوگابتدای تحقیق در مورد 

و تفسیرها، صورت گرفت.  ها افتههش درباره اعتبار یدر پژو کنندگان مشارکتدریافت نظر 

ی بعالوه ضبط صدا با بردار ادداشتبرای رسیدن به پایایی در پژوهش حاضر نیز، ی -1

این کدگذاری،  سپس کیفیت الزم، توجه به مکث ها و جزییات کدگذاری انجام گرفت.

گرفته و نتایج  مفهوم سازی و استخراج مقوالت  توسط متخصصین حوزه خانواده صورت

کد که معنا و  ایچند مفهوم  یمحور یمرحله کدگذار اساس  ... برشد دییتأمقایسه و 

داشت،  یشتری( که انتزاع بیمقوله )مقوله فرع کیداشتند تحت  یمضمون مشترک

 یراهبردها یو مضمون اصل یها به شکل مقوله اصل مقوله نیشدند. در خاتمه ا یگذار نام

 .درآمدند یا مقابله
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 ها افتهی
 کنندگان شناختی مشارکت اطالعات جمعیت .8جدول 

 

زنان سرپرست و مدیران در بازه سنی  شتریب شود یم( مشاهده 8که در جدول ) طور همان

سال بودند. تحصیالت بیشتر زنان سرپرست دیپلم و مدیران و  91تا11و مددکاران 31-48

زنان سرپرست بیکار و بعد مشغول به  به ترتیب، بیشتر نیهمچن مددکاران، لیسانس بود.

در هر سه گروه سالم  کنندگان مشارکتجسمانی بیشتر  ازنظر شغل خدمات در منزل بودند.

بیشتر زنان  نیهمچن درصد از زنان سرپرست دچار نشانگان افسردگی بودند. 8/81و 

ان خانه درصد مدیر 31ی، و ا اجارهدرصد مدیران دارای خانه  31سرپرست و مددکاران  و 

اجتماعی و زنان بیمه سالمت  نیتأممددکاران و مدیران بیمه  شتریب .بعالوه شخصی داشتند.

 علت سرپرستی بیشتر زنان سرپرست، طالق بود. نیهمچن داشتند.
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 خانوار، مدیران و مددکاران با زنان سرپرست بهمصاح تحلیل نتایج خالصه .1جدول 

 ی فرعیها مقوله مفاهیم اولیه
مقوله 

 اصلی

مضمون 

 اصلی

 آوری تاب صبوری، پذیرش، انعطاف، سازگاری، سخت رویی

عوامل 

 ردیف

راهبردهای 

ی ا مقابله

 کارآمد

، یدرون زهیانگاتکا به خود، خوداشتغالی،  هنردرمانی، 

 یازهاین یبند تی، استمرار در حرکت، اولوپرورش

 انتخاب   قدرت ، ییخودشکوفای، ، تالشگرهیاول

 خودکارآمدی

ی مثبت موقعیت ناگوار، گذرا بودن ها جنبهتوجه به 

، یبینی منف از پیش زیپرهری، دوران سختی،  امیدوا

 ندهیمثبت به آ نگاه

 ینیب خوش

ی بند میتقسحل مسئله، مشارکت و تقسیم وظایف، 

از افراد موفق،  یریالگوگمشکل، مدیریت خشم، 

 یی، آموزشگرا واقع، ورزی جراتت، یخالق

 ارزیابی شناختی

 ، هوش معنوی، تسلیم، نماز.ها ارزشتوکل به خدا، 

 یمدار اخالق.، ذکر
 معنویات

 التیتسهی، رسان کمکارتباط گرم، همفکری، 

  یساز اقتدار، فرهنگی، لیتحص التیاشتغال، تسه

 ن، ی، اقدامات صادقانه مسئولیرسانه جمعتوسط 

، زنان ، هدف مشترکیتیحما یها انسجام سازمان

            بازار عرضه تقاضا                                               ییشناسا

 انسجام اجتماعی

عوامل 

 اجتماعی

 ن؛ مشاورهیمشورت با شاغلاعتماد متقابل، 

                     یمذهب ، مشاورهشناختی روان
 یاجتماعاعتماد 

 مشارکت اجتماعی رایگروه هم

ی، غیر منعطف، بدبینی، رمنطقیغافکارمنفی 

به  ن، قانعییپا یسرکوب، خودشناسی، تراش لیدل

  ، توقعیحل مدار از راه زیسطح پست، پره یزندگ

، اطالعات نیینفس پا اعتمادبهر، ییمقاوم برابر تغجا،  یب

 ناکافی

 تحریفات  شناختی

عوامل 

 فردی

 

 یراهبردها

 یا مقابله

تصور درونی قربانی بودن، کنترل بیرونی، سرنوشت  ناکارآمد

پایین، شناخت ناکافی  نفس عزتحساس گناه، شوم، ا

خود، التماس برای کمک گرفتن، اجتناب از 

 بک منفعلس
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 ی فرعیها مقوله مفاهیم اولیه
مقوله 

 اصلی

مضمون 

 اصلی

ثبات ی، هدف نامعلوم، نداشتن کار کمرویارویی، 

، یینما مظلوم ی، دیناام، یانزواطلب، یقدم، وابستگ

                   از عوام                     یریپذبه مرد، تأثیر ی، وابستگییخرافه گرا

 اختالل جسمانی روانی ی، افسردگیتن روانبیماری جسمانی، اختالالت 

، نفرین کردن، ، خودزنی، شکایت کردنافکارخصمانه

ترس، غم، دشواری در شناسایی احساس، دشواری بیان 

 نیمسئولبا  و پرخاش مواخذهاحساس، 

 تحریفات هیجانی

،  در فرزند ترس تیسرکوبگر، تقو یتیسبک ترب

عمل کارآمد، کاستی در اطالعات مادر بدون  ینگران

 تربیتی مرتبط با فرزند

سبک تربیتی ناکارآمد 

 فرزند
 

 ییفرد گرا هیغلعدم همکاری، انزوا، تفاوت فرهنگی، 

مشارکتی، کمبود  فیفرهنگ ضع، ییگرا بر جمع

 اطالعات در کارگروهی

 کاستی مشارکت اجتماعی

وامل ع

 اجتماعی

، عدم همدلی، کاستی کمبود  وحدت خانواده

صمیمیت، کاستی رفت و آمدها، سرزنش شدن، 

، یستیبهز یناکاف تیحماکمبود دسترسی به مسئولین، 

مه، ینداشتن بکاستی در حقوق، ن، یریکاهش خ

 یکاریب

 کاستی انسجام اجتماعی

ی  )در خانواده(، نگاه سوء به زن در جامعه، اعتماد یب

از  یتینارضا، ی توسط زنانتک سرپرست کردن یمخف

                    یتیجنس ضیتبع

 کاستی  اعتماد اجتماعی

افسردگی، دگرگونی نسل جدید، گرایش به رفتار منع 

 شده، کاهش احساس مسئولیت
 موقعیت نامناسب فرزندان

 یوابسته ساز ییخوداتکا یبجا یوابستگ

کارآمد  یا مقابله یراهبردها یمضمون اصل 1مصاحبه،  39متون از  لیتحل جیاز خالصه نتا

 یکارآمد، عوامل فرد یکارآمد، عوامل اجتماع ی)عوامل فرد یمقوله اصل 4و ناکارآمد و

 جیبه دست آمد که نتا  مفهوم 814مقوله فرعی و 81 ناکارآمد(، یناکارآمد، عوامل اجتماع

 یعوامل فرد یزارش شد: مقوله اصلگ نی( چن1کنندگان در جدول ) مصاحبه  با مشارکت
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 یابی، ارزینیب خوش، ی، خودکارآمدآوری )تاب یمقوله فرع 3مفهوم در 96کارآمد: 

 یمقوله فرع 9مفهوم در86کارآمد:  یعوامل اجتماع ی(؛ مقوله اصلاتی، معنویشناخت

 یعوامل فرد ی(؛ مقوله اصلیاجتماع ، مشارکتیاعتماد اجتماع، یاجتماع )انسجام

 سبکی، جانیه فاتیتحر، یشناخت فاتی)تحر یمقوله فرع 3در  ممفهو 46ناکارآمد: 

عوامل  یناکارآمد فرزند( و مقوله اصل یتیو سبک ترب یروان -یمنفعل، اختالالت جسمان

در  یکاست، یدر مشارکت اجتماع ی)کاست یمقوله فرع 4مفهوم در 16ناکارآمد:  یاجتماع

 آمد. ( به دست یازس ، وابستهیدر اعتماد اجتماع یکاست، یانسجام اجتماع

 یدر الگو یو اجتماع یبا توجه به عوامل فرد  یا مقابله یراهبردهاهمچنین 

 شده است:  میترس ریز یمفهوم

 
 نوارخا ی زنان سرپرستا مقابلهالگوی مفهومی راهبردهای  .2شکل 

وه، مشکالت زنان سرپرست تحت پوشش پس از تحلیل مصاحبه با سه گر خالصه طور به .

پایین، شناخت ناکافی ازخود،  نفس اعتمادبهشناختی ) روان( 8از:  اند عبارتبهزیستی  

-وابستگی، انگیزه پایین برای رشد، کمبود رویارویی با مشکل، مقاوم برابر تغییرفکری

پذیرش زندگی سطح پست، گرایش بیشتر به واکنش هیجان مدار عملی، کمبود خالقیت، 
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( 1 بجای مسئله مدار، ناامیدی، احساس تنهایی، اختالالت روانی و نگرانی برای فرزند (؛

اقتصادی )مخارج مرتبط به ( 9بیماری، تغذیه نامناسب، فرسودگی جسمانی(؛ ) جسمانی

همسر معتاد، کنترل گری پدر ) ه اولیهخانواد( 4ی زندگی، وسایل خانه فرسوده (؛ ها نهیهز

ی آگاهو برادر، والدین سرزنشگر، حمایت و همدلی کم، فرهنگ پایین و محدود، فقر و 

فرزند )کژکاری، اختالالت روانی، افت تحصیلی، انگیزه پایین  مرتبط با( 3کم خانواده(، 

 برای رشد، گرایش به مصرف مواد مخدر، احترام و همدلی  ناکافی، کاستی

فرهنگ جامعه )نگاه سو استفاده گرانه مردان، ( 6ی، افزایش انتظارات( ریپذ تیمسئول

، نظارت کم دولت، اشتغال نییمد پاآدرحمایت اجتماعی )( 1( ی، طرد جامعه اعتماد یب

زایی ناکافی، ضعف کارگروهی در ایران، قوانین ضعیف مرتبط به دفاع از حقوق زن( بود 

به ترتیب مشکالت اقتصادی، مرتبط با فرزندان و کمبود اعتماد مشکل زنان  نیتر عمدهکه 

 به جامعه  شناسایی شد.

 یریگ جهیبحث و نت

عوامل مرتبط با راهبردهای  که داد نشان در این پژوهش ها داده لیوتحل هیتجز نتایج

مقوله اصلی  4ی کارآمد و ناکارآمد با ا مقابلهمضمون اصلی راهبردهای  1ی، در ا مقابله

 شناسایی شده است.

ی ها مؤلفهبا عوامل فردی کارآمد شامل  کارآمد یا مقابله یراهبردها یمضمون اصل

عوامل  همچنین اتیمعنوی و شناخت یابی، ارزینیب خوش، یخودکارآمد، آوری تاب

 ی شناسایی شداعتماد اجتماع، یاجتماع ، انسجامیمشارکت اجتماعی کارآمد شامل اجتماع

 :شود یپرداخته مکه بدان 

 توان یبا صبر و استقامت م کردند یاز زنان سرپرست تصور م یبرخدر مطالعه حاضر 

و  انعطافرش، یپذ، یصبورهای  از طریق ویژگی بنابراینرا گذراند؛  سخت یها دوره

الزم به ذکر  ی متعدد پیش روی خود داشتند.ها تیمحدودی سعی بر مقابله با سازگار

در  محدود طیشراو  ها یکاست، ها آنآوری  از دالیل تابیکی  دیرس یمنظر  به .است

 مؤلفهخانواده اولیه و سبک تربیتی  بود که در دوران کودکی تجربه کرده بودند. همچنین 
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گذرا بودن دوران اعتقاد به ناگوار،  تیمثبت موقع یها به جنبه توجهی  مانند نیب خوش

و امید در مطالعه حاضر شناسایی شد  ندهینگاه مثبت به آ، یبینی منف از پیش زیپره ، یسخت

زنان را  در راستای مقابله با مشکالت، موانع  در سرپرستی  و کاهش نگرانی  توانست یمکه 

، خانوار مسائل زنان سرپرست نیتر از بزرگ یکی  با توجه به اینکه طرفی از یاری رساند.

مقابله  یبررسنیز  دراین پژوهش( 8931است )امرله و همکاران،  یمشکالت اقتصاد

از زنان سرپرست موفق  یکه برخ نچنانآ. بود یاریبس تیمانع حائز اهم نیا برابرکارآمد در 

، ینیازجمله اتکا به خود، کارآفر یبا خودکارآمدتحت پوشش بهزیستی در مطالعه حاضر، 

 شیپ یها بحران تیریبر مد یو پرورش خود، سع تیفعال یبرا یدرون زهی، انگیاستقالل مال

ها و اعضا خانواده  آن سالمت جسم و روانبر  یمهم اریاستقالل، تأثیر بس نیرو داشتندوا

نشان  ی دیگر نیزها پژوهششده،  پیرو نتایج عنوان باشد. همچنانکه اشتهد توانست یم

 بهبود تعادل، یخوداشتغالبا  ینیو خوش ب ی، خودکارآمدآوری تابی ها مؤلفه دهد یم

 وی شغل تیرضا شی(؛ افزا1111وهمکاران،  8)کامپانا یسرپرستی ها مسئولیتی و کار

 اختالالتو( 1111وهمکاران،  9اوای( کاهشاضطراب )ل1111، 1کالی). با یکاری بازده

و اصالح ارتباط )نامنی و  بخشودگی بین فردی (؛1181وهمکاران،  4لریشناختی )تا روان

روابط  جادی، ارشینفس، پذ به تماداع شیافزا(؛ 8931(؛ بهزیستی )ربانی، 8936همکاران، 

( ارتباط 8936، یلیو اسماع زانلوی)ا یسازمان ینیوکارآفر( 8931ف، ی)نظ یمن، خودکنترلیا

 یینی ، خوشیخودکارآمد، آوری تاب یها مؤلفه می توان بیان کردمثبت داردو

 3و کاهش تنش باشد )مویان کارآمد یا مقابله یراهبردها شیدرافزا عواملیتوانندیم

( 8931( و بهشتیان و همکاران )8931(؛ سربلند )1183وهمکاران ) 6(؛ کارموناهالتی1183)

 باشند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Campana, J. K 

2. Baykal, E  

3. Liaoa,M 

4. Taylor,M 

5. Muyan,M 

6. Carmona-Halty,M 
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 گفت توان یمبر اساس نظریات بنیادی  قیتحق یها افتهی بیشتر نییتب یبراهمچنین 

 نیاز ب ایکاهش  یاست که بر اساس آن فرد برا ییها وهیکارآمد، ش یا مقابله یراهبردها

درباره مسئله  شتریاطالعات ب یازجمله جستجو یزا، اعمال یدگینعامل ت کیبردن 

ساختار مسئله ازنظر  ریی(، تغی)ابزار یاجتماع تی(؛ گرفتن حما8314)الزاروس و فولکمن، 

( 1183، 1)کلمن یشناخت یابی( و تمرکز بر حل مسئله با ارز8333، 8)اندلر و برکر یشناخت

( منجر گردد. 8931و همکاران،  یشناختی )منوچهر نروا یستیتا به ارتقا بهز دهد یانجام م

، ی، اهداف عالیری، آموزش پذتیمسئول رشیپذ با کارآمدی ا مقابله یبعالوه راهبردها

سازنده و متعادل،  یبازخوردهات، یفعال یاز اتالف وقت برا یریو ابتکار، جلوگ تیخالق

دارد  مثبت ، ارتباطرمخربیغ طور هب جاناتیه هیتخلگران، یمثبت نسبت به رشد د یابیارز

، آوری ( تاب1114) 9فیوسیلوتانزو ظرزنا نی(. همچن8311)فولکمن و الزاروس، 

به  یابیدست یبرا شیها ییکه فرد به توانا شود یباعث م ینیو خوش ب یخودکارآمد

اسناد مثبت درباره  جادیا، یطورجد ها به باورداشته باشد و با دنبال کردن هدف  تیموفق

زا، کمتر دچار  های استرس تحمل کردن مشکالت، عالوه بر مقابله بهتر با موقعیتخود و 

 تنش شود.

ی ها روشدر این مطالعه، ارزیابی شناختی با  آمده دست بهی ها مؤلفهیکی دیگر از 

از افراد موفق،  یریخشم، الگوگ تیریمشکل، مد یبند می، تقسفیوظا میحل مسئله، تقس

که  طوری و آموزش  به زنان سرپرست شناسایی شد به ییگرا ورزی، واقع جراتت، یخالق

های سرپرستی، با ارزیابی  شناختی و تفکرمنطقی  در برابر مسئولیت توانستند یمخی اززنان 

با این نتیجه جا دارد به  نظر الزاروس  همسو به نتایج کارآمد و موفقیت آمیزی دست یابند.

و  کنارآمدنی ها پاسخافراد با  ارزیابی شناختی، ( اشاره نمود که بیان کرده است  1113)

 موس و اسکافراز  نیهمچن به مقابله با مشکالت اقدام کنند. توانند یمراه حل مداری 

 یبرا تیمسئول رشیپذت، یمجدد موقع یابیو ارز یوتحلیل شناخت تجزیهنیز ( 8339)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Endler, N & Parker, J 

2. Coleman, J 

3. Luthans, F & Youssef, C. M 
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 یریو بکارگ ییراهنما یگذشته، جستجو اتیاز تجرب یریبا مشکل، بهره گ ییارویرو

در  نی. همچنشود یکارآمد محسوب م یا مقابله یمانند حل مسئله از راهبردها ییها روش

( در 1181همکاران ) و 8(؛ مازالابستین1183ی کلمن )ها پژوهشنظریات بیان شده، به  دییتأ

ی کارآمد نیز ا مقابلهعنوان  ی شناختی بر کاهش استرس بهها یابیارزراستای اثرگذاری 

 اشاره نمود. توان یم

ی ها ارزشو مناجات،  نماز توکل به خدا، اعتقاد و  ازجملهمعنویت   مؤلفهاز طرفی 

ی در پژوهش حاضر، یکی دیگر از عوامل فردی کارآمد در مدار و اخالقمعنوی 

شناسایی شد.  کنندگان از مشارکتی بود که در مصاحبه با هر سه گروه ا مقابلهراهبردهای 

کمک  ها انسانمعنویات به کسب آرامش درونی همه  کنندگان شارکتمبر اساس باور 

بر مسائل حرکت کنند و   آمدن فائقتوانستند برای  به خدا می با توکلکه  طوری . بهکند یم

با این نتیجه  همسو .شد یمها  ایمان و اعتقادات معنوی،  باعث افزایش تحمل و استقامت آن

( پژوهشی با زنان مطلقه انجام دادند و گزارش 8931ن )بیان کرد سلطانی و همکارا توان یم

 .شود یمآوری، خوداتکایی و عزت نفس  کردند معنویت درمانی باعث افزایش تاب

و  تیشکا یبجا توان یمازنظر برخی از مشارکت کنندگان با تکیه بر معنویت  نیهمچن

 ی برامد.برای مشکالت معنا پیدا کرد ودرجستجوی رشد و خودشکوفای، یتینارضا

( بیان کردند هنگامی 8931، نقل از سدیدی و یمینی، 1114) 1کارور و ایسنگ که همچنان

و از آن   ابدی یمبه دین افزایش  آوردن یرو، اغلب ردیگ یمکه فرد تحت فشار قرار 

در  .برد یمعنوان منبع حمایتی عاطفی، تغییر مثبت و  مقابله فعال با محرک فشارآور بهره  به

انجام اعمال مذهبی مثل دعا  بهخود  یها یناراحتفرد برای رهایی از ، مبتنی بر مذهبمقابله 

نیز بعدی را  یها مقابله و  آورد یمروی  مذهبو نیایش، توکل و توسل به خداوند و 

گفت،  معنویت و مذهب نقش کلیدی در شیوه ادراک  توان یم که طوری . بهکند یمتسهیل 

و  بر اساس شواهد مستند، در مقابله با  باشد داشته تواند یمها  ، مدیریت و حل آنها بحران

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mazzella Ebstein, A 

2. Carver,Ch & Iseng,J 
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، 8ی ایفا کند )پارگامنتنقش مؤثر تواند یمی عمده زندگی و کاهش اضطراب ها بحران

 توان یمی انجام شده ها پژوهشبرای تبیین بیشتر بر اساس  (.8939نقل از غفوری،  8331

(؛ 8933گیر )شیوندی و حسنوند، سالمت معنوی وکاهش اضطراب فرا نیگزارش کرد ب

(؛ 8931وهمکاران، ی شناختی )نادر روان یستیبهز ی با متغیرهایمعنو هوشهمچنین 

 یدواریام (؛8931وهمکاران، یدی)سع ییوسختروینیبخوشافزایش اضطراب،  کاهش

( 8931ان، ی)قناعت ی( وشادکام8931، ی)سهراب ی(؛ خودکنترل8931انفروهمکاران، ی)ک

احساس تعهد  نسبت به   ومداری  وجود دارد. بعالوه همراستا با مؤلفه اخالق ارتباطمثبت

کارآمد   یکننده راهبردمقابله ا تیتقو یعنوان عامل فرد خانواده که در پژوهش حاضر به

و  رشیکارآمد از جمله پذ یا عوامل مقابله یمعرف طهیدر ح ییهاآمد به پژوهشدست  به

نژاد وگل  یمی)رح یتیو حما یاخالق ی(؛ کارکردها8931و همکاران،  انیتعهد )بهشت

( و 1186و همکاران،  2تیمداری )اسم و وظیفه ی، همدلیعاطف تی(؛ حما8931پرور، 

 توان  اشاره نمود. یمنیز( 1181، 9تیوجدان )کارور و اسم

 از طرفی دیگر در تحقیق انجام شده، مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی  از طریق

به نزدیکان اعتماد ، همدلی، مشورت گرفتن، مؤثر، ارتباط اریدر گروه هم یمشارکت  شغل

عنوان عواملی که  و داشتن  حمایت از جانب خانواده، دوستان و دولت در مصاحبه، به

. برای شد ییشناسادر مواجهه کارآمد با موانع سرپرستی کمک کننده باشد،  توانست یم

جستجوی حمایت ( 8314الزاروس و فولکمن )نظر  بیان کرد از توان یمتبیین این نتیجه 

آوردن اطالعات از دیگران و کسب آرامش مشخص دست  بهیی برای ها تالشاجتماعی  با 

 نیتعامالت مثبت ب نیهمچن .ی کارآمدی محسوب شودا مقابلهراهبرد  تواند یمو   شود یم

و حل تعارضات در نظرات متفاوت  یها، بررس خواسته ، طرحیمکف تیاعضا خانواده، حما

اعضا  یفرزند، احترام متقابل، همبستگ -والد نیمشترک، اعتماد متقابل ب یخانواده، همکار

بهبود و سالمت رواندرراستای افزایش  کارآمد یراهبرد یبه نوع خانواده در حل مشکل
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، یو عبدالملک یری؛ نص1183و همکاران،  8لوی)کاست شود یممحسوب  یزندگ تیفیک

نشان   یپژوهش یطنیز ( 8933و همکاران ) دیفر یحکمت تر عیوسوه در سطح بعال (.8934

در  یعوامل انسجام، مشارکت و اعتماد اجتماع شیافزا قیخوب از طر یحکمراندادند، 

زنان  یو رفاه خانوارها و سالمت روان تیاشتغال، امن نیبا هدف تأم یبسترساز  یراستا

ت  با تکیه بر مطالعات پژوهشی دیگر به تأثیرات  نهای . درباشد یمؤثر م میصورت مستق به

، یاجتماع تیاحساس امنی ایجاد ها نهیزمانسجام، اعتماد و مشارکت اجتماعی  در  مثبت

و  یبه فرهنگ شهروند یبندی، پای، سالمت اجتماعیلیتحص شرفتیپ، یزندگ تیفیک

ش راهبردهای در راستای افزای( 8931، زیو رنگر یشناختی ). خامه چ روان یستیبهز

 اشاره نمود. توان یمی کارآمد ا مقابله

ی راهبردمقابله ای کارآمد، ها مؤلفهایج تحقیق حاضردر مورد همسو با  نتدرمجموع، 

سبک مقابلة مثبت حمایت اجتماعی، ارتباط  های عنوان شده به  عالوه بر نتایج پزوهش

آوری، خوش بینی و  (؛ تاب8933آوری )کیانی و همکاران،  و تاب متمرکز بر مشکل

؛ نصرتی و بستان، 8931، یسهراب؛ 1183، 1بلک هالخودکارآمدی با جهت گیری مذهبی )

معنویت درمانی، مقابله  (؛1183، 9انیموی )دواریام و آوری تاب با   یخودکارآمد( 8931

اشاره  توان ی( م1181و همکاران،  4برابر مشکل )گاستمس یونرکنترل د ی، توانمندمیمستق

  د.نمو

گفت:  توان یم، رانیزنان سرپرست، مددکاران و مد اناتیب سهیمقاهمچنین در مورد  

ی محیطی، سعی ها یکاستزنان سرپرست برابر  دیرس یمنظر هر سه گروه، به نظر  از

اغلب این زنان به صبوری در خانواده )زمان مجردی( آشنا بودند و  رای؛ زآوری دارند برتاب

ی، پذیرش مشکالت و قابل انتظار بودن ذت، انعطاف  و سازگارانداختن ل قیبه تعودر 

عوامل   تقویت بعالوه هر سه گروه در مورد ضرورت نامالیمات در زندگی باورداشتند.

در راستای کاهش  تیمؤلفه معنوکارآمد تأثیر  و یاعتماد، مشارکت و انسجام اجتماع
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رغم  علیدیران و مددکاران، م دیرس یممقابل به نظر  همسو داشتند. در یظراتتنش، ن

همدلی با زنان سرپرست در خصوص وجود مشکالت متعدد بخصوص اقتصادی، بر 

ضرورت تقویت ارزیابی شناختی و راه حل مداری، استقالل فردی و خودکارآمدی و 

 مشارکت اجتماعی بین زنان سرپرست تأکید بیشتری داشتند. 

عوامل ، با کارآمدنا یا مقابله یاهبردهار یمضمون اصلاز طرفی در این پژوهش 

روانی، -تحریفات شناختی، سبک منفعل، اختالالت جسمانی یها مؤلفهاز جمله  یفرد

از جمله  یعوامل اجتماع  نیهمچنتحریفات هیجانی و سبک تربیتی ناکارآمد فرزند، 

ه اجتماعی و حمایتهای  وابسته ساز، شناسایی شدکه باعتماد ، انسجام، مشارکتکاستی  در 

 : شود یمآن پرداخته 
یی  بود ها مؤلفهدسته  از در زنان سرپرست یجانیو ه یشناخت فاتیتحر قیتحق نیر اد

مصاحبه انجام شده برخی  بنابر ی ناکارآمد، شناسایی شد.ا مقابلهکه در افزایش راهبردهای 

 وی منطق ریغ یافکارمنفاز زنان سرپرست، در شرایط سخت با تحریفات شناختی از جمله 

که  دادند یمواکنش نشان  نییپا یسرکوب، خودشناس، یتراش لی، دلینیبدب، منعطف ریغ

 شدن شرایط منجرمی شد. تر میوخدر ادامه به دلیل پدیدایی رفتارهای غیرمنطقی، به 

و  رندمقاومت دا رییبرابر تغسرپرست در زنان  ، تعدادی ازرانیمد از نظر برخی از نیهمچن

ی ها کالسی و پرهیز از شرکت در اطالعات ناکاف، نیینفس پا به همچنان با اعتماد

چنانچه در که  درحالی. زنند یدامن م یزندگ سخت طیشرا استمراربه آموزشی، 

نقش   توانند یمکارآمدتری  طور بههای توانمندسازی شرکت کنند، با امیدبیشتر و  کالس

هش کریمی وکیل و همکاران با این نتیجه به پژو همسو سرپرستی خانواده را ایفا کنند.

 آموختهاشاره نمود که بیان کردند آموزش توانمند سازی بر درماندگی  توان یم( 8931)

طرفی در بعد هیجانات،  از خانوار اثربخشی معناداری داشته است. شده زنان سرپرست

 تحریفات و مشکالت هیجانی مانند دشواری در شناسایی احساسات و بیان آن  و واکنشهای

های سنگین  ی، در برخی از این زنان هنگام مواجهه با  مشکالت و ایفای مسئولیتکانشت

درافزایش احساس درماندگی، افسردگی وبغرنج تر شدن شرایط  توانست یمسرپرستی، 
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( نیز ارتباط مثبت ناگویی 8931با این نتیجه عقبایی و همکاران ) همسو باشد. مؤثرنامساعد 

 نیهمچن .اند کردهو بیان احساسات ( با افسردگی را گزارش  هیجانی )دشواری در شناخت

ی پست و راکت ها یزندگاز نظر مددکاران برخی از  زنان سرپرست یا به خیالبافی و  

های بی جا از سازمان بهزیستی و خیرین،  ی تکانشی وتوقعرفتارهاگرایش دارند و یا با 

سعی بر مدیریت و حل مسائل، کنترل درونی و رشد در زندگی ندارند و به بیانی دیگر از 

بنابر متون نظری پژوهشی منجر به  رسد یمروبرو شدن با مشکالت فرار می کنندکه به نظر 

شده است. همچنانکه  این راهبرد ناکارآمد، اجتنابی ناکارآمد -ی هیجان مدارا مقابلهراهبرد 

متمرکز  ندشیکه بر اساس آن، فرد بر  احساسات ناخوشا کند یم فیرا توص ییها وهیش

اجتناب از  ی و پرداز الیخعیبجویی، و ناراحت شدن،  یکردن، عصبان هیشده  و به گر

 8آینرایت پاول و (.8333، )اندلر وپارکر می پردازداسترس زا تیموقعرویارویی با 

( نیز راهبردهای ناسازگارانه مقابله  را اعمالی مانند تفسیرهای 8936نقل از مرشدی، 8331)

که مولد مشکالت بعدی می  داند یمدر مورد موقعیت موجود  بار بتیمص ی ورمنطقیغ

و ناکارآمد، مؤثر  ریمقابله غدر ( 1181)  اسمیتکارور و شوندهمچنین بنا بر دیدگاه 

و رفتارهای اجتنابی، تکانشوری،  در حل مسئله نخواهد داشت یقشعمالً ن شخص

به   معموالً افتهینا سازشتفکرمنفی، خرافی و ارزومندانه از فردسرمیزندکه این راهبردهای 

اد، اعتیا، ینفس، خشونت و خصومت، فوب به ناکارآمد مانند  از دست دادن اعتماد هایپاسخ

 منجر شود. تواند یمی و مشکالت جسمان یافسردگ
و  بودن یتصور قربانشناسایی شده دیگر در این تحقیق سبک منفعل مانند  مؤلفه

 یالتماس برای، دینااموابستگی، ن، ییعزت نفس پاو  شوم، احساس گناه سرنوشتداشتن 

، ییمظلوم نما ، یانزواطلب، نامعلوم، نداشتن ثبات قدم ، هدفیکمک گرفتن، کم کار

، با توجه به مصاحبه با  از عوام یریپذتأثیرو  پذیری ولیتمسئفرار از ، ییخرافه گرا

مشکالت و موانع حل نشوند بلکه  شد یممشارکت کنندگان استنباط شدکه  نه تنها باعث 

ی ناکارآمدتر ا مقابلهاستمرار الگوهای شناختی و رفتاری  منفعالنه بانی افزایش راهبردهای 
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ی، احساس ترس، خودکم بینی، ناامیدی و ی خصمانه، افزایش افسردگها مقابلهمانند  

با این نتایج  همراستا .دیگرد یمرسیدگی کمتر به سالمت جسمانی و بهداشتتی خود 

 یتیبعد شخص نیب( اشاره کرد که نشان داد 8931به پژوهش رستمی و همکاران ) توان یم

ی و اجتماع تیحما یجستجو، و اجتناب زیگریی، جو ی، دورییروان رنجور خو

 پذیری مسئولیتو  یدار شتنیمثبت و با خو یهمبستگ ناکارآمدمقابله  یبردهاراه

 ی وجود دارد.منف یهمبستگ

عنوان راهبردی ناکارآمد   به فرزند یتیسبک ناکارآمد ترب، پژوهش نیدر ا گریعامل د

که  یدر نظر داشت هنگام ستیبا یو مددکاران، م رانیاز مد یاز نظر برخشناسایی شد. 

 .دیآ یم دیپد فرزندان در رفتار  یدر خانواده حضور ندارد، احتمال ناهنجار نیلداز وا یکی

فرزندان خود  شیو گرا ی، افسردگیلیاز افت تحصنیز ازمادران سرپرست  یبرخ همچنانکه

خانوار،  زنان سرپرست شتریدر بگفت،  توان یمو  داشتند تیو مواد مخدر شکا گاریبه س

فرزندان مشاهده شد.  تیو استرس در ارتباط با وضع یدال بر احساس نگران یشواهد

گزارش  توان یمنیز  ( 8931پژوهش بشرپور و همکاران ) جیبنابر نتابا این نتیجه،  همراستا

در فرزندان  یخانوار اختالالت رفتار زنان سرپرست یاز مشکالت مهم در زندگ یککرد ی

بنابراین ؛ باشد یم یاختالل افسردگو  یلیتحص اد، افتی، اعتییگو ، دروغیاز جمله بزهکار

 در فرزند حائز اهمیت بسیاری است. -توجه به چگونگی سبک  تربیتی و ارتباط  مادر

سرکوبگر،  یتیسبک تربوابستگی به فرزند، د، یرس ینظر م به مجموع در این پژوهش 

در اطالعات  یمادر بدون عمل کارآمد وکاست یترس در فرزند،  نگران تیتقو

مشکالت ناکارآمد وارتباط غیرمؤثر و همچنین  مقابله شیبه افزا توانست یم یورفرزندپر

به پژوهش رمضانی و همکاران   توان یمبا این نتیجه  همسو .منجر شود مرتبط با فرزندان

 یسبک استبداد مورد مطالعه، از نیوالدگزارش کردند، ییشتر ها  آن ( اشاره نمود.8931)

، یمراقبت افراط، طرد کردنی ناکارآمد ها مؤلفهو  کنند یفاده ماستی واجبار در فرزندپرور

بینی  درسبک تربیتی والدین وجود داردومی توان پیش انفعالو اهمالی و ریانعطاف ناپذ

در ارتباط  سالی بزرگی با پرخاشگر یدوران کودک یعاطف یتجارب بدرفتارکردکه 
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 (.8933)شیدعنبرانی و همکاران،  است

پژوهش عوامل اجتماعی ناکارآمدساز مانند کاستی در انسجام  از طرفی در این

زنان ) اجتماعی، همدلی، مشارکت، حمایت و اعتماد اجتماعی از نظر هرسه گروه

با  دیرس یمبیانی دیگر به نظر  به چشمگیری بیان شد. طور بهسرپرست، مدیران و مددکاران( 

ی ها ضیتبعهمبستگی،  خألر، توجه به شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی اخیر، فق

جنسیتی، نگاه سو به زنانهای تنها، کم توجهی و کاهش حمایت خانواده اولیه و در نهایت 

ها  کاستی در انسجام  و اعتماد بین اعضا جامعه از جمله  زنان سرپرست و اطرافیان آن

دد از جمله ی ناکارآمد  متعها مقابلهدر افزایش  مؤثرازعوامل اجتماعی بسیار  توانست یم

احساس تنهایی، ناامیدی  و خشم، بی اعتمادی، مشاجرات و اختالفات بین مادر و فرزند، 

برای  ها باشد. کاهش رضایت مندی از زندگی و احساس امنیت این زنان  و خانواده آن

 مشارکت و انسجام اجتماعی ( اعتماد، 8339) 8از نظر پاتنامبیان کرد  توان یمتبیین این نتیجه 

های  ، احساس امنیت، تعهد، همکاری، کاهش شکافمؤثرارتباطات  لیتسهنی با توانند یم

عهدشکنی، بی  در برخی از جوامع ها یژگینبود این وطبقاتی و کارایی در جامعه شده  و 

طی  بعالوه .اعتمادی، فریب و بهره کشی، انزوا، بی نظمی و رکود را به دنبال خواهد داشت

در  ی مردان اور به برتربیان کرد ب توان یمنیز  ( 8933) انیرضائ زاده و یرستمعلپژوهش 

در جامعه  بر مشارکت اقتصادی زنان اثر منفی دارد که  تیدرآمد ومالکی، کسب سرپرست

. همسو با این نتیجه، باشد یماین نتیجه حاکی از کاستی در انسجام و اعتماد در جامعه 

 یدارا یمفهوم سالمت اجتماع بیان کردند  ( نیز طی پژوهشی8931افشاری و همکاران )

بر توانمتد  تواند یم است که یمشارکت  و انطباق اجتماعرش، یپذ، های انسجام شاخص

با خانواده،  زنان سرپرست کیفیت روابط وپیوند احساس بروز و در حد متعارف  سازی

یفیت ارتباطی، مهم این است که چنانچه ک نکته ی  منجرشود.های اجتماع و گروه  انیآشنا

توانمندی وی  و زندگی از فرد رضایت اعتماد  و انسجام اجتماعی وجود نداشته باشد، عدم

یکی از تجارب ناخوشایندی که بیشترین الزم به ذکر است در این تحقیق،  را در پی دارد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Putnam,R 
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دلیل  بهفراوانی در مصاحبه با سه گروه  را به خود اختصاص داد، کمبود اعتماد به جامعه 

این    که طوری به نگاه بدبینانه و  سواستفاده گرانه نسبت به مجرد بودن  زنان سرپرست بود.

 یبراعاملی،  و این خود کردند یمزنان، بیوه یا مطلقه بودن خود را در محیط کاری پنهان 

 یها افتهی با این نتیجه  همسو و افزایش مشکالت مالی آنها، بود. زنان نیکردن انکار 

وجود رغم  علی خانوار  زنان سرپرست  کهمی دهد( نشان 8936) یارمیم نغال پژوهش

در  یاجتماع تیاحساس  امن زانیم یدرفضای عمومی خانواده، در فضای خصوصامنیت 

ی ها برای امرار معاش، مشارکتها  آن نیاند؛ بنابرا کردهسطح بسیار پایینی را تجربه 

برای تبیین بیشتر به پژوهشی  .دارند یجتماعا تیبه امن ازجدییو اقتصادی خود ن یاجتماع

 یو شادمان یمنابع مطرودساز، طرد اجتماع»( با عنوان 8934اعظم آزاده )دیگر که توسط  

عدم تحقیق نامبرده حاکی از،  جینتا .گردد یمشده، اشاره انجام  «خانوار زنان سرپرست

کاهش  و  یانصاف یساس باح، یطرد اجتماع، یاحساس نابرابرازها، یمؤثر بر ن ییپاسخگو

 میان زنان سرپرست بود. یاحساس شادمان

در حیطه  گفت توان ی، مرانیزنان سرپرست، مددکاران و مد اناتیب سهیدر مورد  مقا

خانوار، کاستی در امنیت  فرهنگ ضعیف و نگاه سواستفاده گرانه نسبت به زن سرپرست

ی دولت در ایجاد تسهیالت اه تیحمااجتماعی زنان، کاهش حمایت خیرین، کاستی در 

کارافرینی برای زنان سرپرست،  نظرات هر سه گروه همسو بود ولی در حیطه وابستگی 

زنان به مرد، منفعل بودن و گرایش به افکار تثبیت شده قدیمی ناامیدکننده، گرایش اندک 

ای کاستی ی بدبینانه همراه با دلیل تراشی برشناخت یابیارزی پایین، خودکارآمد، آموختنبه 

گرایش زنان ، انعطاف نداشتن در الگوی شغلی، ی فعالا مقابلهدر به کارگرقتن راهبردهای 

اتکا  ی)بجا ی وابسته ساز تراز جمله مستمری ناچیز بهزیستیها تیگرفتن حما سرپرست به 

از نظر  همچنانکه ی(، فقط نظرات مددکاران و مدیران همسو بود.نیبه خود و کار افر

 ینسبت به توانمند یناکاف ن، شناختییعزت نفس پا لیزنان به دل نیددکاران  او م رانیمد

در  یتیجنس ضی، فرهنگ مردساالرانه و تبعفیضع یو خودباور یدی، ناامشیخو

مشکالت  جهی. در نتکنند یعمل م یفیضع طور به یو خوداشتغال یاجتماع یها مشارکت



 113 |و همکاران    ییقشقا...؛ یها تیئولدر مواجهه با مس یا مقابله یراهبردها یمفهوم یالگو

در خانواده و حضور ناموفق در جامعه  کارآمد  تیریمد یدر راستا یدیو  نا ام یاقتصاد

از نظر برخی از مددکاران ومدیران، حمایت اندک سازمان بهزیستی  بعالوه .ابدی یم شیافزا

بلکه باعث افزایش بیشتر وابستگی این زنان  کند ینمنه تنها مشکالت عمده این زنان را حل 

ر راستای افزایش خود د ها سازمانتسهیل سازی و حمایت  ستیبا یمکه  درحالی شود یم

 اتکایی و کارافرینی این زنان صورت گیرد.
 یاز زنان سرپرست هنگام برگزار یهر سه گروه، برخ مانهیصم یهمکاررغم  علی

 یها تیمورد از محدود نیمصاحبه ندارند و ا یبرا یکه زمان کاف کردند یم انیمصاحبه ب

ها به مصاحبه داشت.  مدارانه آناخالق   بیبر ترغ یباشدکه محقق  سع توانست یم قیتحق

تر،  جامعو  مؤثر کارآمد یا مقابله یبه راهبردها یابی تدس یبرا شود یم شنهادیدر خاتمه پ

خانوار، مدیران و مددکاران در راستای حل  جلسات گروهی متشکل از زنان سرپرست

های ی چند سویه به راهبردها دگاهیدمشکالت زنان سرپرست تشکیل شود تا بتوان از 

که از چند  آمده دست بهبر اساس مدل جامع  نیهمچن ی کارآمد تری دست یافت.ا مقابله

شناسان و  روان شود یمپیشنهاد آمد، دست  به هیچند سو یجیبا  نتا یمنبع سلسله مراتب

در ، زنان سرپرست یو  از طرف یدرمان-یبرنامه آموزش نیگذاران  جهت تدو استیس

 .کنند تواننداقدامیکارآمد م یا مقابله یبود  راهبردهابهاستقالل فردی و  یراستا
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  منابع

زنان  یو شادمان یمنابع مطرودساز، طرد اجتماع (.8934اعظم آزاده، معصومه ) 

 خانواده، دانشگاه الزهرا. ارشد  مشاوره ینامه  کارشناس انیخانوار، پا سرپرست

و  یسطح سالمت اجتماع ی(. بررس8931) ، رسولییو رضا ، زهرهی2هاشمی، علیافشار

، مطالعه شده و توانمند نشده توانمند های زن سرپرست عزت نفس در خانواده

 . 8-86،، 8931زییپا، 9، سال دهم، شمارهفصلنامه زن و جامعهموردی بهزیستی، 

با  یتیهای شخص (. نقش ویژگی8933) ان، فائزهیو ارباب نهی، سکیاریا، طاهره، آقیاله

، زمستان ییکودکان استثنا فصلنامه. سمیتاو در مادران کودکان یا مقابله یراهبردها

 .4شماره  -، سال شانزدهم 8933

 یزندگ تیفیک (.8931امراله، زهرا؛ نیک پیما، نسرین؛ حضرتی، ساراو نوری، فاطمه )  

. رانیا یپژوهش پرستارنشریه ی، مطالعه مرور کی: رانیخانوار در ا زنان سرپرست
  .8931ی. د3، شماره 18دوره 

در رابطه  یاجتماع هیسرما یانجینقش م(. 8936) اسماعیلی شاد، بهرنگ؛ ایزانلو، زینب  

شماره   . کسب و کار تیریمد مجلهی، سازمان ینیشناختی و کارآفر روان هیسرما

 .8936زمستان ، 96

 ی(. عوامل مؤثر بر فقر در خانوارها8931ی )، تقیساالر یمیوابراه ی، محمدعلیبرات   

پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هجدهم،  علمی فصلنامةران، یسرپرست زن در ا یدارا
 8931.. بهار 61شماره 

 یآموزش برنامه کاهش ی(. اثربخش8936) سارا، یو اسد مینس، یبشرپور، سجاد؛ محمد

نامه  انینوار، پاخا زنان سرپرست یزندگ تیفیبر ک یبر ذهن آگاه یاسترس مبتن

 .لیاردب یشناس دانشکده روان، یلیارشد دانشگاه محقق اردب یکارشناس

در تولید و تداوم فقر زنانه،  ها هیریخ(. واکاوی نقش 8931بهار، مهری و فروغی، مریم )  

 11-63، ص 8931، بهار 8، شماره 86، دوره فصلنامه زن و توسعه

 (.8931) کراسکیان موجمباری، آدیس؛ علمی منش، نیال؛ احدی، حسن؛ بهشتیان، فاطمه

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/503374/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8_%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/261035/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%86%da%af_%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%db%8c_%d8%b4%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/574413/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/574413/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/16529/%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%a7%d8%ad%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/574415/%d9%86%db%8c%d9%84%d8%a7_%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c_%d9%85%d9%86%d8%b4
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/388792/%d8%a2%d8%af%db%8c%d8%b3_%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86_%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c
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در برابر استرس بر  یساز درمان مصون و تعهد و رشیدرمان پذ یاثربخش سهیمقا

پاییز ، 11شماره ، روان شناسی سالمت مجله. شناختی زنان نابارور روان هیسرما

8931.  

ای و  آوری خانوادگی، راهبردهای مقابله مقایسه سطوح تاب (.8933، ثنا )پیکانی

سرطان پستان تحت  شناختی در زنان متأهل مبتالء به کارکردهای عصب

، پایان نامه یافتگان از سرطان پستان و زنان غیر مبتالء به سرطان درمانی، نجات شیمی

 شناسی خانواده، داشگاه شهید بهشتی.    روانکارسناسی ارشد 

توانمندسازی  یاثربخش(. 8936جعفری، اصغر؛ جعفری، صبا و حسینی، مجید )

زنان دارای همسر  یاجرای کارکردهایشناختی در کاهش اضطراب و بهبود روان

، 63، زمستان 19سال هشتم، شماره ، درمانی فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان، معتاد

 13-813ص 

 مجله .فراتحلیل پیامدهای سرمایة اجتماعی (.8931خامه چی، حامد و رنگریز، حسن )
  4، شماره 6دوره  مدیریت اجتماعی دانشگاه تهران.

مشاوره و روان  شرفتهیپ یها هینظر (.8331) لی، جونیو مت یندیدن، ویدرا

تا  هیاز نظر کردهایرو یابیارزالزاروس و  هیبه همراه نظر یدرمانگر

(، انتشارات گلگشت، 8911) یو رضا فالح یعطار یوسفعلی، مترجمان اکبرعمل

 تهران.
حل مسئله در  یها شناختی و سبک روان یستیبهز نیرابطه ب(. 8931ربانی، فاطمه )

   .46، شماره 8931 ، زمستانیتیتربشناسی و علوم  امه مطالعات روانفصلن، انیدانشجو
بینی راهبردهای  پیش (.8931، حسن و چراغعلی، گل هایده )یرستمی، امیرمسعود؛ احد

فصلنامه وابستگان مواد محرک، های شخصیتی  مقابله با استرس بر اساس ویژگی
 .816- 888، از صفحه 216 شماره  21 دوره  8931 ، تابستانیاعتیاد پژوه

زنان  ی(. عوامل بازدارنده مشارکت اقتصاد8933) نیان، آذیاله؛ رضائ یزاده، ول یرستمعل

فصلنامه  (.انیرسبهده شهرستان پا ی)مطالعه روستا یمحل خانواده در جامعه یاز سو

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1372/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/96888
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/96888
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/96888
https://jscm.ut.ac.ir/issue_9382_9721.html
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 3388 93شماره اول، بهار ازدهم، ی، سال زن و جامعه

 یو رهبر یاخالق یرهبر یکارکردها (.8931) پرور، محسن گلمان؛ یپنژاد،  یمیرح

مجله اخالق در علوم و  ی. سازمان یشناختی و اثربخش روان هیسرما یبرا یتیحما
  .8931بهار ، 8ه شمار -سال چهاردهم ، یفناور

واکاوی  (.8936) اعتمادی، عذرا و  جزایری، رضوان السادات؛ روغنچی، محمود

فصلنامه فرهنگ  . کیفیمادر سرپرست: یک پژوهش  یها خانواده یها بیآس
 .8936، پاییز89، دوره هشتم، شماره طباطبائی، دانشگاه عالمه درمانی مشاوره و روان

بعاد (. 8931انی، ولی اهلل؛ عبدخدایی، محمد؛ طبیبی، زهرا و آقا محمدیان، حمیدرضا )رمض

 یشناس روان ، فصلنامهیفیکمطالعه  کی: یرانیا نیوالد یفرزندپرور یشناخت

  .8931 زیی، پا9دوره ششم، شماره ، یشناخت

تبیین مدل پارادایمی کارآفرینی  طراحی و(. 8931زارع، رضا و صفری دشتکی، محمد )

 تةیخانوار )مطالعة موردی: کم اجتماعی بارویکرد توانمندسازی زنان سرپرست

، 81دورة زن در توسعه و سیاست، فصلنامه  امداد امام خمینی )ره( استان فارس(،

 .841-818، ص 8931 ، بهار8شمارة 

توانمندسازی زنان  (.8931) ن، منصوره؛ زارعی، معصومه و هنردوست، عطیهزارعا

مهوری جچهارم، پنجم و ششم توسعه  یها خانوار با تأکید بر برنامه سرپرست

 .8931، تابستان 1، شماره 86، دوره استیزن در توسعه و س  فصلنامه .اسالمی ایران

شناختی بر اساس  بینی بهزیستی روان (. پیش8931) سدیدی، محسن و یمینی، محمد

شناختی. دانشکده  مطالعات  روان فصلنامه ی و ناگویی هیجانی.ا مقابلهراهبردهای 
 .8931، تابستان 1، شماره 84دانشگاه الزهرا، دوره  یو روان شناس یتیعلوم ترب

 یگر با نقش واسطه یکار یشناختی بر دلبستگ روان هیتأثیر سرما  (.8931) سربلند، خیراله 

شماره ی، ربردکا یشناس پژوهش در روان دانش و مجله .شناختی روان یتوانمندساز
  .8931 زییپا11

و سخت  یرابطه هوش معنو (. 8931سعیدی، اکبر؛ ثناگویی، غالمرضا و شیرازی، محمود )

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/587976/%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%87_%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af
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در  یشیگرانه اضطراب مرگ و مثبت اند یانجیادراک درد با نقش م زانیبر م ییرو

 .8931ان ، زمست11، شماره 81دوره ، شناختی علوم روانمجله . جانبازان

شناختی و  روان یستیبهز شیبر افزا یآموزش هوش معنو یاثربخش  (.8931سهرابی، اکرم )

 یالملل نیکنفرانس ب نیاول .تهرانان دختر شهر دانش آموز یخود کنترل

 ی.مشاوره و علوم رفتار، یشناس در روان نینو یها پژوهش

(. 8933، سجاد )طباطبائیا؛ فرهادیان، فاطمه؛ طبیبی، زهراو گل، علیرض، بهناز؛ یعنبران شید

، سالی بزرگ یبینی پرخاشگر پیش در یدوران کودک یعاطف یهاینقش بدرفتار

 8933، بهار 8و چهارم، شماره  ستی، سال ب39یشناس مجله روان

شناختی  روان یاامدهیمدل پ نیتدو(. 8933شیوندی، کامران و حسنوند، فضل اهلل )

، یسالمت معنو یگر یانجیمنقش  یو بررس روسیکروناو یپدمیاز ا یاضطراب ناش

 .8933، تابستان41، شماره 88دوره ، یمشاوره و روان درمان فصلنامه

و  یافسردگ نیارتباط ب(. 8931عقبایی، شیوا؛ کاکاوند، علیرضا و بهرامی هیدچی، مریم )

دوره ، شناختی فصلناممطالعات رواننی،  هیجایی ناگو یگر یانجیبا م ینترنتیا دایاعت

  .8931، بهار 31شماره – 8، شماره 84

 یگر یانجیبا م یا پس ضربه یو تعال ییزناشو یسازگار یابیمدل  (.8939) ، فاطمهیغفور

ارشد مشاوره خانواده، دانشکده  یکارشناسنامه  انیا، پیمذهب یا مقابله یراهبردها

 .یبهشت دیدانشگاه شه یتیو علوم ترب یروان شناس

مثبت نگر بر  یشناخت یرفتاردرمان یاثربخش(. 8931قره داغی، علی و کمیلی پور، فائزه ) 

فصلنامه فرهنگ مشاوره ، یروانهمسر با اختالالت  یدارا زنانی عاطفه مثبت و منف
 .811-834، ص 8931، تابستان 19سال دهم، شمارة ، یو روان درمان

و  یشیبینی مثبت اند پیش (.8931، محبوبه؛ جهانشاهی، هانیه و فیلی، علیرضا )قناعتیان

. شهرستان جهرم یها مارستانیبدر پرستاران  یبر اساس هوش معنو یشادکام

  .مثبت نگر یشناس روان یها تازه یمل شیهما نیپنجم

مترجم ی، بیو ترک یکم، یفیک یکردهایطرح پژوهش: روکروسول، جان دبلیو، 
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 ناشر جهاد دانشگاهی، تهران (.8931علیرضا کیامنش )

(. 8931) لیجل، یونسیو  ومرثی، عبداهلل؛ فرحبخش، کیآباد عیشفرضا؛ یل، علیوک یمیکر

خانوار بر مبنای  شناختی  زنان سرپرست روانوانمندسازی تدوین برنامة آموزشی ت

علوم پژوهش نامة زنان پژوهشگاه نظریة روان شناسی فردی و ارزیابی اثربخشی آن، 

 .8931، سال نهم، شمارة اول، بهار انسانی و مطالعات فرهنگی

 وهیاسترس به ش تیریآموزش مد یاثر بخش(. 8931) کیا، سمانه و زارع هرفته، زینب

جامعه فصلنامه  خانوار سرپرست زنان یزندگ تیفیبراضطراب و ک یرفتار- یشناخت

 39-881، 31بهار و تابستان  1شماره ، آموزش و پرورش یشناس

 یها طة سبکراب(. 8933کیانی، احمدرضا؛ فتحی، داوود؛ هنرمند، پژمان و عبدی، سیما )

شناختی در  روان یآور تاب با یا مقابله یها و سبک یاجتماع تیحما، یدلبستگ

فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان ر، یمس لیتجربة سوگ: ارائه مدل تحل یافراد دارا

 .8933بهار ، 48شماره ، 88دوره  یدرمان

نامه  انیخانوار، پا زنان سرپرست نانةیکارآفر یها یستگیشا ییشناسا (8936) رهی، نیمرشد

، یشناس و روان یتیبزرگساالن، دانشکده علوم تربارشد، رشته آموزش  یکارشناس

 ی  بهشت دیدانشگاه شه

و  یفن یها طرح یگروه پژوهش یستی)سازمان بهز یطرح پژوهش (.8936) رانیمرکز آمارا

 کشور. یستیبهزپژوهشکده آمار و سازمان (، یآمار یها روش
آزمون  (.8931) مکتبی، غالمحسین؛ جهشهنی ییالق، منی؛ بهروزی، ناصر؛ منوچهری، اعظم 

قابله و م یها با سبک یزندگ یمنف یدادهایمثبت و رو ییگرا مدل رابطه کمال

 یمجله روان شناس . شناختی روان هیسرما یا شناختی: نقش واسطه روان یستیبهز
 .61شماره  - 8931تابستان ی، رانیشناسان اروان  یتحول

 (. 8931) حاتمی حمیدرضا و  بهرامی هادی ؛ حسن، احدی؛ نادری اثر محمدحسن 

شناختی در دانش آموزان  روان یستیبر بهز یهوش معنو یآموزش گروه یاثربخش

 .293 شماره1شاپور، دوره  یجند توسعه آموزش فصلنامه. رستانیدوره دب

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/680634/%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85_%d9%85%d9%86%d9%88%da%86%d9%87%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/376596/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1_%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/680635/%d9%85%d9%86%db%8c%d8%ac%d9%87_%d8%b4%d9%87%d9%86%db%8c_%db%8c%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%82
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/680637/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8%db%8c
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=415655
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=13601
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=14849
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=24946
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به  جانمداریدرمان ه یاثربخش(. 8936نامنی، ابراهیم؛ محمدی پور، محمد و نوری، جعفر )

فصلنامه فرهنگ  ،،زنان مطلقهی بین فردی و امید در دگبر بخشو یگروه وهیش

 .8، بهار 11سال هشتم، شمارة ، یمشاوره و روان درمان

گیری  شناختی با جهت بررسی رابطه سرمایه روان  (.8931) بستان، نبی؛ نصرتی مهر، سارا

 وجین مندی زناشویی در ز مذهبی و رضایت

  8931، بهمن 11، شماره یدر علوم رفتار نینو یها شرفتیمجله پ . متقاضی طالق
بر  یشیمثبت اند کردیبا رو یاجتماع یمداخله مددکار ی(. اثربخش8931) نیف، امینظ

ارشد علوم  ینامه کارشناس انی، پایستیبهزآوری زنان مطلقه تحت پوشش  تاب

 .طباطبائیعالمه  ، دانشگاهیتماعاج

نقش شیوههای مقابله مذهبی در بهزیستی  (. 8936) نیک منش، زهرا و کالنتری، نیلوفر

، سال فصلنامه زن و جامعه . هشترودخانوار شهرستان  شناختی زنان سرپرست روان

 .8936هشتم، شماره دوم، تابستان 

و  یجانیهای ه واره رابطه طرح (. 8931) محمد، یوندقالهارون رشیدی، همایون و

فصلنامه یی. مادران کودکان استثناشناختی  روان یبا درماندگ یا مقابله یراهبردها

 834شماره  .8931 یآذر و د  تعلیم وتربیت

خالقیت رابطه سالمت روانی با (.  8931هوازاده، مهرداد؛ احمدوند، ابر و بنیسی، وحید )

کنفرانس بین المللی  ، آموزان مقابله با تنیدگی در دانش یها هیجانی و سبک
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