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Abstract
Aim: The aim was determine the effectiveness of
grouping cognitive training based on assumptions on
nonsense attitude to life and hardiness Female households.
Method: Plan was quasi- experimental with
nonequivalent control group. The statistical populations
consisted of Female households covered by Relief
Committee of Hamadan in 1395. The sample size were 30
Female households thah with purposive sampling selected
and randomly replaced in two experimental and control
groups. At first, two groups were pre-test, then an
experimental intervention was performed for the
experimental group and finally, a post-test was performed
for two groups. Data collection tools were personal views
survey and attitude to life. Findings: Results of analysis
covariance showed that there was no significant difference
between two groups in challenging, but there was
significant difference between two groups in commitment.
Also, according to t-test results for the differential score,
the mean difference in attitude to life, hardiness and
control component, between the two groups is significant.
Conclusion: training the cognitive skills is remarkably
effective in hardiness and nonsense attitude to life of
female households.
Keywords: cognitive training based on assumptions and
rules, Nonsense to life, Female households, Hardiness.
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 هدف پژوهش رب رسی اث خبر شی آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهه رب ا:هدف

   دوب راونا. ن رگ ش هب یب معنایی زندگی و سرس یتخ روانشناخ یت زنان سرپرست خ
 نیمهآزمایشی از نوع گروههای کن رت ل نامعادل و جامعه آماری یلک ههه، طرح:روش
. بودنددد1395

    

زنان سرپرست خانوار تحت پوش  نادمه دادما هتیمک ش د لاس ر

-  ن رف از زنان سرپرست خانوار بودند هک هب صورت هدفمن و باختنا د ب ههههههه30 نمونه

- جه زادنا ت هه ههه.صورت صت ادفی در دو گروه کن رت ل و آزمایش ج ندش نیزگیا ددددد
 ) و ن هب شرگ1998 ( ( گ یری متغ ری ها از پرسشنامههای دیدگاههای ش یصخ کوباس  ا
د،  ا تب دا دو گروه مورد پیشآزمون قرار گرفتن سپس. ) اس فت اده شد1973 ( زندگی
  

مداخ هل آزمایشی رب ای گروه آزمایش انجام و نهای پ أت سسسسس آزم  یارب نو د هورگ و

-  نتایج تح یل ل کوواریانس نشان داد پ رد هورگ ود نیب سسسسسسس: یافتهها.اجرا گردید
 اما فت اوت در مؤ فل ههه ی،آزمون مؤ هفل ی مبارزهجویی فت اوت معناداری وجود ندارد
      رمن یارب هه هههه توافت داد ناشن یقارتفا یاt

 همچنین آزم نو.تعهد معنادار است

   ی سرس تخ ی اور نننش تخان ی فلؤم و ههههه ی کن ود نیب لرت، میان یگ ن در ن رگ ش هب زندگ
 بنا رب این آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها: نتیجهگیری.گروه معنیدار است
   باعث افزایش سرس یتخ و کاهش ن رگ ش هب یب معنایی زندگی در زن تسرپرس نا
 میتوان از این آموزش هب عن ب رثؤم هلخادم کی ناو ههههههههههه منظ رو.خانوار شده است
اور یتخسرس شیازفا نننن نننننش خان تتت ی در زن نا

کاهش ن رگ ش هب یب معن یا ی و یگدنز
.سرپرست خانوار اس فت اده رک د

    انز ن

یگدنز، ا ییییی معن یا ی،  آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وض ههه ه ب:كليد واژهها
.  سرس یتخ روانشناخ یت،سرپرست خانوار
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مقدمه
عنوان سرپرست خانوار هب ی یك از اعضای خانوار هك در خانواده با این مسئو یل ت شناخ هت میشود اطالق میشود .زنان سرپرست خانوار

جزء گروهی از زناناند هک مسئو یل ت زندگی خانوادگ ،ی مسائل و مش الک ت اجتما ،یع فرهن ،یگ اق صت ادی و فشارهای روانی آنننرا ب ررر -
دوش دارند .این گروه از زنان درمقایسه با زنان دی ،رگ هب اخ یتالالت چون افسردگ ،ی اض رط ا ،ب شکایات جس و ییاهنت ساسحا ،ینام
یب کسی ،فقدان فردی رب ای در میان گذاشتن مش الک ت ف زر ندان و فقدان معنا و سرس یتخ در زن یگد

ریخ و دهاز( دنراچد ییییییییی خامن ،ه

 .) 1390رب رسی تحولهای خانواده در مناطق م لتخ ف جهان ،حا یک از افزایش م زی ان خانوارهای زن سرپرست نسبت هب کل جمعیت در
 30سال گذش هت است .تحقیقات صورتگرف هت نشان میدهند هک امروزه  60درصد زنان در جهان نانننآور خانه و دنتسه

 37 /5در دص

خانوارهای جهان را زنان سرپرس یت میکنند .شاخصهای آماری نشان میدهند هک آمار زنان سرپرست خانوار در کشور ما ن زی درح لا
افزایش است .اين گروه هب لع ت اين هك توان ادارهی امور اق صت ادي خود و خانوادهی خود را ندارند ،هب سازمانهاي حما يتي روي آورده
و هب كمكهاي موردي و مستم ير هاي نا زيچ اين نهادها بسنده رك ده و با مسائل زندگي در چارچوب خانه ،دستوپن هج ن مر م ييي كنن نند.
صها اي رف ،تشادهب :هلمجزا يعامتجا ها     
عدم رب خورداري اينگونه زنان ازس حط نسبي رفاه وشكاف عميق يب ن وضعيت آنان با شاخ 
کتح ،یرابجا جاودزا ،لیص
آموزش ،مهارت و پائين بودن م زي ان درآمد سران ،ه محدوديتهاي اجتما يع وما ،يل رب وز افس رت ،یگدر کک کک
ازدواج ناموفق وسایر مسائل ومش یتالک

  

هك زنان سرپرست خانوار آ اب نننه جیا هبرجنم ،دنتسهريگرد ا ا چ کی د ررررررررررر خه لمم مامتان ووو وووو از

محرومیت ميگردد؛ و هب تدريج زندگي آنان وسا ري افرادي هك هب نو يع تحت مراقبت اين زنان ميباشند را تهد م دي ييييي نمایددد (الحس ،ینی
.) 1394
بيشاز نيمي از زنان سرپرست خانوار ،احساس ضعف و ناتواني ميكنند .رت س و ن رگ اني ازآينده م نيمضت دوبن ،مولعمان و مهب      يارب
تأمين نيازهاي زندگي آ ،يت از مهم يرت ن دغدغههاي زنان سرپرست خانوار ميباشد .بااینهمه ،احتم هکنیا لا

سرس تخ ی اور نننش تخان ی یی

اینگونه زنان ن زی درمعرض خدشه قرارگ ری د ،هب طور قطع وجوددارد .پژوهشه م ناشن ا ییییییی دهن ایالب هک د ی راوشد طیارش و یعیبط        
زندگ ،ی تنیدگیهای روانشناخ یت را هب دنبال دارند هک با یب ماریهای جسمی و روانی م تر بط هستند .سرس تخ ی اور نننش تخان ی یریغتم ،
شه اسابوک یا   
است هک میتواند تنیدگیها و آثار نام لط وب آنها را تعدیل نماید (جوسپ ،و زمایلیو  ،لای      .) 1997ب ررر اس هوژپ سا شش شش
(  ،) 1979سرس ،یتخ یک منبع مقاومت درونی معرفی شده هک آثار زیانبار اس رت س را رب سالم ،یت کاهش میدهد .پژوهشها نش هداد نا
است هک سرس یتخ روانشناخ ،یت عامل فشارزا بودن حوادث و همچنین رب ان یگتخیگ روانی -جسمی حاصل از این حوادث را شهاک
میدهد و تأث ری مثب یت رب سالم یت افراد دارد (صالحی حیدرآباد ،خسرویان و آگش ،هت

 .) 1393کوباس و یدم ،ا

وز الالالالال  )3891(1سرس تخ ی

روانشناخ یت را یکرت بی از باورها دربارهی خویشتن و جهان تعریف میکنند هک از سه مؤ هفل ی تهع لرتنک ،د و زرابم ههه ههههج یو ی لیکشت   
شده است .باور هب تغ ،ریی دگرگونی و پویایی زندگی و این ن رگ ش هک هر رویدادی زل ومأ هب معنای تهدیدی رب ای امنیت و سالمت انسان

نیست ،انعطافپذی یر شناخ یت و رب دباری در رب ا رب رویدادهای سخت اس رت سزا و موقعیتهای مبهم را هب دنبال دارد (مد ،ی ودها و ه ری ،2
 1996؛ هب نقل از رحیمیان بوگر و اصغرنژاد.) 1387 ،
زاهدبا الب ن ،قاسمپور و حسنزاده (  ) 1390نشان دادند هک خب شش و سرس ،یتخ نق رفا دیما رد یمهم ش ا روضح رد و دنراد هنومن د

     

متغ ری های سرس یتخ و خب شش ،احتمال افزایش امید یب ش رت میشود .زانگ (  ) 2010در پژوهشی هک در یب ن دانشجویان یچ نی اد ماجنا د   ،
1

. Kobasa, Maddi & Zola
. Maddi, Wadha & Haier
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یب ان رک د هک سرس یتخ با پنج عامل زب رگ ش یصخ ت ارتباط دارد ،هب طوری هک سه مؤ هفل ی سرس یتخ (تعهد ،مه زرابم و را هه هههج یو ی اب )   

روانرنجورخویی 1ارتباط من یف و معنادار و با چهار عامل دی رگ ش یصخ ت ( رب ون رگ ایی ،2گشادهرویی ،3خوش دنیا ییی  4و وظ فی ههه شناس ییی )5
ارتباط مثبت و معناداری دارند .بشارت (  ) 2007و دالهیج ،گ الی رد و دام ) 2010 ( 6گزارش رک دند هک سرس یتخ با ش وی ههه قم یا ا ا لب ههه ای

سازگارانه ارتباط مثبت و معنادار و با سبکهای مقا هلب ای ناسازگاران ،ه ارتباط من یف و معنادار دارند .امریکن ،ر م و فلو ،زکنو

ساموت    

(  ) 1994را هطب ی یب ن سالمت روانی با تعامالت ادراکشدهی خانواده را رب رسی نمودند و دریافتند خانوادهه یا ی ،رتشیب ماجسنا زا هک   
ارتباط به رت یب ن اعضای خانواده و رضایت یب ش رت از وضعیت خانواده رب خوردارند و همچنین خانوادههایی هک رب فعا یل تهای اجتما ،یع
مذهبی -اخالق ،ی ف یرک  -فرهن یگ و نظم و سازماندهی تأ یک د یب ش یرت دارند ،از م زی ان سرس تخ ی تالاب ری

 بیاو .دنرادروخرب (((( ((((()1 99 1

هب این ن هجیت دست یافت هک آزمودنیهای دارای سرس یتخ باال در مقایسه با آزمودنیه رد ،نییاپ یتخسرس یاراد یا  لباقم ن ،یماکا    
قدرت تحمل یب ش یرت دارند .ناکانا (  ) 1990با انجام پژوهش رب روی زنان ژاپن ،ی را هطب من یف و معناداری را رس یاهریغتم نیب س یتخ و
افسردگی هب دست آورد.
معنای زندگی ی یک دی رگ از مقو هل هایی است هک زنان سرپرست خانوار نبود یا کمبود وجود آنرا در زندگی خود حس میکنند .انسان
حقیقتجو در پی آگاهی یافتن هب ماهیت آن است (دهدار ،ی یاراحمد ،ی تقدیس ،ی دانشور و احم روپد

 .) 1392فران تسا دقتعم لک    

هک افراد ناامید ،افسرده و یب قرار و آنهایی هک احساس تنهایی میکنند ،غالبأ از یب معنایی و پو یچ زندگی شکایت دارن یگدنز رد .د
هیچ زیچ آنها را هب خود پایبند نمیسازد و رب ایشان ارزشی ندارد (غالم ،ی پاشا و سودان ،ی  .) 1388آنچه در هس یت انسان اهمیت دارد،
سرنوش یت نیست هک انسان انتظارش را میکشد؛ هکلب شیوهای است هک انسان سرنوشت را میپذیرد؛ و هب ا تع قاد فرانکل ،در هر موقع یتی
ح یت هب هنگام رنج و مرگ هم میتوان معنایی یافت .فرانکل میگوید :زنده بودن یعنی رنج کش یارب اما ،ندی ییانعم شیوخ جنر      
یافتن ،یعنی ادامهی هس یت  .فرانکل در اینباره از نیچه نقلقول میآورد":کسی هک

رچ ایی ره اب ،دراد یگدنز رد نوگچ ه هههههههههه ای خواهد

ساخت" (خوشدل .) 1388 ،در پژوهشهای پیشین ذ رک شده است هک یب ن معناداری زندگی با م زی ان امید ،شادی و رضایت در زندگی
(ن یریص و جوکار ،) 2008 ،رفاه روانشناخ یت (را یت و راستوگ ،ی  ) 2007و سالمتعمومی (کاف رت اس و پسارا ) 2006 ،همبس یگت مثبت و
معنادار و با افسردگی (کاف رت اس و پسارا 2006 ،؛ ن یریص و جوکار  ) 2008همبس یگت من یف و معناداری وجود دارد.
در ذهن بسیاری از مرد ،م م رف وضهها یا معیارهای غ ری واقع یب نانهای نقش بس هت است هک باعث احساس شکست و طب ا آ یگدنز تل نن نننها

میشود ( یل هی ، 2003 ،7رت جمه حمیدپور و اندو ،ز  .) 1393لذا در شناختدرمانی مبتنی رب م رف وضهها و قواعد توجه زیادی هب جزئیات
و نقش رکفت در تغ ریی ات رفتاری و عاط یف میشود .شناختدرمان رگ ها در تع یی ن هدفها هب عقای م هجوت یطلغ د ییییییییی کنن یولج هک د    
تحقق هدفهای مراجعان را میگ ری ند (ف ری و خبز ت .)1 39 1 ،با توجه هب مسائل و موارد گ هتف شده ،نیاز هب آموزش خا یص جهت ارتق ءا
در این زمینه میباشد ،ی یک از روشهای آموزشی در این زمین ،ه روش آموزشی شناختدرمانی است .شناختدرمان ،ی هب آموزش ف رک
و ارتباط آن با احساس ،احوال ،رفتار و هب طور یلک زندگی میپردازد .شناختدرمانی هب م کمک ناسنا

ییییییییی کن ا د ززز طری ،ندیشیدنا ق   

1

.Neuroticism
. Extroversion
3
. Openness
4
. Agreeableness
5
. Conscientiousness
6
. Delahaij, Gaillard & Dam
7
. Leahy
2
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درست اندیشیدن و مثبت اندیشیدن ،زندگی و سرنوشت خود را دگرگون و متغ ری کن زا و د ،زنرب( ددرگ رادروخرب یرتشیب تردق     
 ، 1990رت جمه قرا هچ داغ ،ی .) 1383
با توجه هب تأث ری آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها رب ن رگ ش رب یب معنایی زندگی و سرس یتخ روانش تخان ی ،راوناخ تسرپرس نانز     
پژوهش حاضر در پی پاس گخ ویی هب پرسشهای زیر طراحی و اجرا گردید:
آیا آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها رب ن رگ ش هب یب معنایی زندگی و سرس یتخ روانشناخ یت زنان سرپرست خانوار تأث ری دارد؟
رو ش

طرح این پژوهش نیمهآزمایشی 1و از نوع گروههای کن رت ل نامعادل 2است .جامعه آم یلک لماش یرا ههههههه زن وناخ تسرپرس نا ا تحت ر     

پوشش کم هتی امداد همدان در سال  1395است ،هک حدودأ  8150ن رف میباشند (گزارش کم هتی امداد همدان .) 1395 ،رب اساس جامعهی
   

آماری موجود ،از هیلک ی افراد هب سه روش زیر دعوت هب عمل آمد .1 :ارسال دعوتنامه پستی .2 .ا ومع ناوخارف نالع م رد ی مر زک
کم هتی امداد همدان .3 .ثبتنام حضوری در م زکر کم هتی امداد همدان .با توجه هب حم دادعت ،قوف شور هس د یدو       (  )n= 80مای هب ل
تنک رل   

همکاری شدند .از یب ن این تعداد ،هب صورت داوطلبان ،ه  30ن رف مایل هب هک دندش یراکمه ب ههههههههههه هورگ ود رد یفداصت تروص

(  )n= 15و آزمایش (  )n= 15جای زگ ین شدند؛ و رب ای جلوگ یری از ریزش نمونهها از تقویتکننده (با همکاری کم هتی امداد همدان ،قرار
شد هک بعد از اتمام جلسات آموزشی هب هر ش کر تکننده مبلغی داده و همچنین افراد ش کر تکننده هب س رف مشهد هدافتسا )دنوش هدرب    
شد .در پژوهش حاضر آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها ،متغ ری مستقل و متغ ری های ن رگ ش هب ب ییی معن یا ی و یگدنز
شناخ یت متغ ری های وابس هت و جنسیت متغ ری کن رت ل میباشد .ا تب دا هر دو گروه مورد پیشآزمون قرار گرفتند و س سپ

ناور    

رس س یتخ

مداخ هل آزمایشی رب

روی گروه آزمایش هب مدت  8جلسه  45دقیقهای آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها و قواعد هب شیوهی گروهی اج ش ار دد ددد .ب ههه منظ رو
زجت یه و تح یل ل دادههای این پژوهش با کم رن ک ممممم افزار  ،SPSS23هب صرد ،یناوارف ،تاعالطا فیصوت روظنم د و     

ش خا صصصها ای

پراکندگی و م ،یزکر از خب ش آمار تو ،یفیص همچنین جهت تأیید یا رد فرض هی ها ،در خب ش آمار استنباط ،ی تیاعر اب   

م رف وض ههه ه یا

کوواریانس (وجود را هطب خ یط یب ن نمرات متغ ری همتغ ریی و متغ ری وابس ،هت هماهن یگ شیبهای رگرسیون ،همگنی واریانسه عیزوت و ا   
نرمال متغ ری وابس هت ) ،از تح یل لکوواریانس یکمتغ ری ه 3و چندمتغ ری ه4اس فت اده ،همچنین هب سبب عدم تأی ضورفم دی

ههههه ه وک یا و رد سنایرا   

رب خی فرض هی های پژوهش ،از آزمون  tرب ای نمرههای اف رت اقی اس فت اده گردید.
ابزار

5

الف) پرسشنامه دیدگاههای شخصی کوباسا (سرسختی)  :این پرسشنامه  05عبار یت توسط کوباسا ( )9891ساخ هت شده هک در

یک مقیاس یترکیل یب ن رفص (اصأل صح حی نیست) تا ( 3کامأل صح حی است) نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه از سه مؤ هفل زرابم هه ههه-
جوی ،ی تعهد و کن رت ل تش یک ل شده است .مطالعه ق بر انی (  ) 1373نشان داد هک ضریب پایایی پرسشنامه رب ای کن لرت
چالش  0/ 52است و این ضرایب رب ای کل فص ت سرس یتخ

 ،0/ 70تعهد

 0/ 52و

 0/ 75محاسبه شد هک پایایی قابل قبو یل است .پای یا ی رس همانشسرپ س یتخ

در پژوهش حاض ،ر با اس فت اده از ضریب آ فل ای رک ونباخ رب ای کل پرسشنامه  ،0/ 84رب ای مؤ هفل ه  یا ممب زرا هههج یو ی  ،0/24تعهد
کن رت ل  0/7محاسبه شد .افراد رب حسب نمرهای هک در پرسش همان م ییییی گ ری ن تسد راهچ هب ،د ههههههههه ی سرس تخ ی نیب هرمن( الاب     

 0/ 76و

،) 126 - 150
1

. Quasi- experimental design
. Nonequivalent control group design
. Ancova
4
. Mancova
5
). Personal Views Survey (P.V.S
2
3
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 )0- 25تقس م می ییییی ش دنو

سرس یتخ نسبتأ باال (نمره یب ن  ،) 76 - 125سرس یتخ نسبتأ پایین (نمره یب ن  ) 26 - 75و سرس یتخ پایین (نمره نیب
(م کی ائ یلی و جوشقان ،ی .) 1392

ب) پرسشنامه نگرش به زندگی :1شاخص  28سؤا یل ن رگ ش هب زندگ ،ی رب اساس مفهوم ن رگ ش مثب تسیتاب طسوت یگدنز هب ت ااااا اااااا

(  ،) 1973هب منظور ارزیا یب م زی ان معناخواهی در زندگی ته هی شده است .این آزمون شامل دو زیرمقیاس چارچوب( 3ذهن یمکت و )ی لل لل
ل

2
4

(هدف) است .مقیاس چارچو ،ب ا تع قاد فرد هب داشتن یک دیدگاه یا مفهوم در زندگی و مقیاس کت میل ،م زی انی صخش کی هک ار   

خود را کمالیاف هت می یب ند ،اندازهگ یری میکند .با یت ستا و آلموند ،) 1973 ( 5پایایی بازآزمایی رب ای پرسشنامه را  r=0/ 94گزارش درک ههه-
اند .ضریب آ فل ای رک ونباخ پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر را  0/ 64گزارش رک د .هر یک از زیرمقیاسها در پرسشنامه ن شرگ
هب زندگی شامل  14عبارت است هک از این تعداد ،هفت عبارت هب صورت من یف و هفت عبارت هب صورت مثبت یب ان شدهاند .مجموع
نمرات عبارات مثبت هر دو زیرمقیاس ،نمرهی کل ن رگ ش هب زندگی را هب دست میدهد (با یت س ،ات

 .1.) 1973عب هب طوبرم تبثم تارا   

زیرمقیاس چارچوب .2.) 28 ، 25 ، 23 ، 14 ،11 ،7 ،1( :عبارات مثبت م بر وط هب زیرمقیاس کت میل .) 27 ،42 ، 21 ، 20 ، 19 ،5 ،2( :در این
عبارات هب گزینهی موافقم  3ام یت ا ،ز نظ یر ندارم  2ام یت از و مخا فل م  1ام یت از تعلق میگ ری د .دامنهی نمرات در این آزمون ،نیب

 14ات 24

متغ ری است .نمرهی زیاد آزمودن ،ی یب ان رگ داشتن معنای فردی باال و نمرهی پایین وی نشان دهندهی داشتن معنای ف  تبسن مک یدر به   
زندگی است.
یافتهها
در این خب ش ا تب دا یاف هت های تو یفیص شامل میان یگ ن و انحراف استاندارد و بهدنبال آن یاف هت های م بر وط هب اث خبر شی مداخ هل موردنظر زا
طریق تح یل ل کوواریانس و آزمون  tرب ای نمرات اف رت اقی رب رسی شده است.
جدول  .1میانگین و انحرافمعیار نگرش به زندگی دو گروه ،در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
متغیر
ن هب شرگ
زندگی

گروه
      

آزمایش
کن رت ل

فراوانی
15
15

مرحله

میانگین

انحرافمعیار

پیشآزمون

22 / 47

2/ 69

پسآزمون

32 / 67

4/ 43

پیشآزمون

29 / 47

2/ 95

پیشآزمون

26 / 73

3/ 30

جدول  1فراوان ،ی میان یگ ن و انحرافمعیار ن رگ ش هب زندگی دو گروه ،در مراحل پیشآزمون و پسآزمون را نشان میدهد.
اط عال ات مندرج در جدول  1نشان میدهد هک میان یگ ن نمرات ن رگ ش هب زندگی در پیشآزم لرتنک هورگ نو

 29 / 47اس نیا هک ت    

مقدار در پسآزمون هب م زی ان  2/ 74کاهش یاف هت و هب  26 / 73رسیده است .انحرافمعیار این نمرات ن زی ب ههه اب ربارب بیترت      2/ 95و 3/ 30
شآزم نیا نو   
میباشد .اما همانطور هک مشاهده میشود ،میان یگ ن نمرات ن رگ ش هب زندگی در پسآزمون گروه آزم بسن شیا تت تتت هب یپ شش شش
گروه ،هب م زی ان  10 /2افزایش پیدا رک ده و از  22 / 47هب  32 / 67رسیده است .انحرافمعیار این نمرات ن زی هب اب ربارب بیترت      2/ 69و 4/ 43
میباشد.

1

). Life Regard Index (LRI
. Battista
3
. framework
4
. fulfillment
5
. Almond
2
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جدول  .2میانگین و انحرافمعیار سرسختی روانشناختی دو گروه ،در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروه

متغیر

آزمایش

سرس اور یتخ ننننن نن-
شناخ یت

کن رت ل

فراوانی
15
15

میانگین

مرحله

انحرافمعیار

پیشآزمون

05/ 93

10 / 88

پسآزمون

77/ 80

19 / 60

پیشآزمون

71 / 00

14 / 16

پیشآزمون

66 / 27

12 / 00

جدول  2فراوانی ،میان یگ ن و انحرافمعیار سرس یتخ روانشناخ یت دو گروه ،در مراحل پیشآزمون و پسآزمون را نشان میدهد.
 71اس نیا هک ت    

با توجه هب اط عال ات جدول  2مشاهده میشود ،میان یگ ن نمرات سرس یتخ روانشناخ یت در پیشآزمون گ لرتنک هور

مقدار در پسآزمون هب م زی ان  4/ 73کاهش پیدا رک ده و هب  66 / 27رسیده است .انحرافمعیار این نمرات ن زی هب اب ربارب بیترت      14 / 16و
 12میباشد .اما درمقابل میان یگ ن نمرات سرس یتخ روانشناخ یت در پسآزمون گروه آزمایش نسبت هب پیشآزمون این گروه ،هب م زی ان
 26 / 87افزایش پیدا رک ده و از  05/ 93هب  77/ 80رسیده است .انحراف معیار این نمرات نیز هب یترت ب رب ا رب با  10 / 88و  19 / 60میباشد.
هب منظور رب رسی تأث ری آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها رب ن رگ ش هب ب ییی معن یا ی و یگدنز

رس س یتخ اور ننن ننننش تخان ی تسرپرس نانز    

خانوار از تح یل ل کوواریانس چندمتغ یری  1اس فت اده شد .در ا تب دا هب رب رسی پیشفرض همگنی .دش هتخادرپ سنایراووک سیرتام
م رف وضه هب عنوان خب شی از رب ونداد تح یل ل کوواریانس چندددمتغ م داجیا هری ییییییی ش د سکاب نومزآ جیاتن .دو ر
کوواریانس نشان داد هک مقدار آماره با سک

نیا

    

وم ر  ینگمه د م سیرتا     

رب ا رب با  8/ 44است .مقدار  Fبدست آمده رب ای این آماره  2/ 59م ییی باش .د

ود یاراد نوچ

متغ ری وابس هت (ن رگ ش هب یب معنایی زندگی و سرس یتخ روانشناخ یت ) میباش ب ،می ههههه ج  لوادتم یافلآ زا هدافتسا یا ا ورفنب یافلآ ز نی

   

اس فت اده شد ،یعنی  0/50تقسیم رب تعداد متغ ری های وابس هت شد و آ فل ا  0/520در نظر گرف هت شد .بنا رب این س حط معنیداری مقدار  Fمحاسبه

شده (  )P=0/ 051با درجه آزادی  3و  021141با رتال از  0/520است ( )P<0/520و فرض همگنی م سیرتا

وک و م هتفریذپ سنایرا ییییییییی -

شود .جدول  3نتایج تح یل ل مانکوا رب روی میان یگ ن پسآزمون ن رگ ش هب زندگی و سرس یتخ روانشناخ یت را نشان میدهد.
جدول  .3نتایج تحلیل مانکوا بر روی میانگین پسآزمون نگرش به زندگی و سرسختی روانشناختی
شاخص
اثر پ الی یی

مقدار
2

المبدای وی زکل
اثر هو یلت نگ

3

4

زب رگ رت ین ریشه روی

5

F

DF

س حط P

مجذور اتا

0/ 57

16 / 79

2

0/ 001

0/ 57

0/ 43

16 / 79

2

0/ 001

0/ 57

1/ 34

16 / 79

2

0/ 001

0/ 57

1/ 34

16 / 79

2

0/ 001

0/ 57

شآزم رد نو
مندرجات جدول  3نشان میدهد هک یب ن گروههای آزمایش و کن رت ل از لحاظ پسآزمون متغ ری های وابس هت با کن یپ لرت شش شش
س حط  P <0/50فت اوت معنیداری وجود دارد .رب این اساس میتوان یب ان داشت هک دستکم در ی یک از متغ ری ه هب شرگن( هتسباو یا

  

زندگ ،ی سرس یتخ روانشناخ یت و سه مؤ هفل آن) در پسآزمون یب ن دو گروه اخ الت ف معنیداری وجود دارد .جهت پی نیا هب ندرب     
فت اوت ،تح یل ل کوواریانس یکمتغ یری در م و اوکنام نت ینچمه ن نومزآ        tجنا یقارتفا تارمن یارب ا .تفرگ م

سا ت لیلحت زا هداف       

کوواریان ،س نیازمند رعایت چند م رف وضه ا یلص و مهم است .هب همین منظور رب ای اطمینان از این هک دادههای این پژوهش م رف وضهه یا
1

. Mancova
.Pillai's Trace
3
.Wilks' Lambda
4
.Hotelling's Trace
5
.Roy's Largest Root
2
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ا یلص تح یل ل کوواریانس را رب آورد میکنند ،هب رب رسی دو م رف وضه مهم نرمال بودن توزیع متغ ری ها و همگنی واریانسها پرداخ هت ش هد

ف 1درم عیزوت ندوب لامرن درو
است .نتایج آزمون لک موگروف -اس ونریم ف ف

ناشن اهریغتم داد   

هک غتم عیزوت ی شرگن ر ز هب ن یگد     

   

(  ،)P=0/ 12سرس  یتخانش ناور یتخ (((( ( ،)P=0/2مؤ زرابم هفل هههه هج  ییو (( ( ،)P=0/2مؤ  دهعت هفل (((( ( )P=0/2نرم اما ؛دوب لا هفلؤم لرتنک

     

یگدنز

    

( )P=0/710نرمال نبوده است .همچنین نتایج آزمون لون 2در مورد همگنی واریانسه اد ناشن ا د هب شرگن ریغتم سنایراو 

( )P=0/130و سرس یتخ روانشناخ یت (  )P=0/ 022در دو گروه هم ما ،دنتسین نگ ا و  ا یر ا زرابم هفلؤم سن هههههه هههههههج یو ی ( (  ،)P=0/ 156تعهد
( )P=0/411و کن رت ل ( )P=0/118در دو گروه همگناند؛ بنا رب این رب اساس نتایج فوق ،با توجه هب رب قرار بودن دو م رف وضه وک و سنایرا
رب ای مؤ هفل مبارزهجویی و تعهد ،از تح یل ل کوواریانس اس فت اده شد؛ اما با توجه هب این هک در متغ ری های ن رگ ش هب زندگ ،ی سرس یتخ روان
شناخ یت و مؤ هفل کن رت ل ،م رف وضهها نقض شدند ،از آزمون  tرب ای نمرات اف رت اقی اس فت اده گردید .جدول  4نتایج حاصل از تح یل ل آنکوا
رب روی میان یگ ن نمرههای پسآزمون مؤ هفل های مبارزهجویی و تعهد را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج حاصل از تحلیل آنکوا بر روی میانگین نمرههای پسآزمون مؤلفههای مبارزهجویی و تعهد
متغ ری

مجم عو     

درج ههه -

م نیگنای

مجذورات

آزادی

مجذورات

  

F

معنیداری

مجذور اتا

مبارزهجویی

109 / 288

1

109 / 288

3/515

0/270

0 /11

تعهد

735/ 400

1

735/ 400

13 / 67

0/ 001

0/ 34

شآزم حطس رد نو
نتایج جدول  4نشان میدهد هک یب ن گروههای آزمایش و کن رت ل در پسآزمون مؤ هفل مب زرا هههج یو ی یپ لرتنک اب ششش ش شششش
 P <0/50فت اوت معنیداری وجود ندارد؛ اما این فت اوت در مؤ هفل تعهد در س حط

 P <0/ 0001معنادار است .بنا رب این نتایج نشان میدهد

هک آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها باعث افزایش م زی ان تعهد در زنان سرپرست خانوار میشود؛ اما در مبارزهجویی آنها یریثأت
ندارد .ضریب اندازه اثر (ضریب اتا) نشان میدهد هک آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها رب افزایش م زی ان تعهد  34درصد تأث ری داش هت
است .جدول  5نتایج آزمون  tرب ای نمرات اف رت اقی ن رگ ش هب زندگ ،ی سرس یتخ روان شناخ یت و مؤ هفل کن رت ل را نشان میدهد.
جدول  .5نتایج آزمون  tبرای نمرات افتراقی
درج ههههه -

اخ فالت           

انح فار         

س حط       

آزادی

میان یگ نها

استاندارد

معنیداری

ن رگ ش هب زندگی

8/ 561

28

12 /33339

1/ 51081

0/ 001

سرس یتخ

7/ 925

28

31 / 60000

3/82789

0/ 001

کن رت ل

5/ 324

28

10 / 40000

1/ 59 3 95

0/ 001

متغ ری

مقدار t

نتایج جدول  5نشان میدهد هک فت اوت میان یگ ن نمرات آزمودنیهای دو گ و شیامزآ هور

رد لرتنک

هب شرگن یاهریغتم

سرس یتخ روانشناخ یت و مؤ هفل ی کن رت ل یب انکنندهی آن است هک میان یگ ن نمرات دو گروه آزم لرتنک و شیا
( ،)P >0/50هب طوری هک آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها باعث کاهش ن ب هب شرگ ییییییی معن یا ی و یگدنز

،یگدنز     

 رادانعم توافت دارند      
ناور یتخسرس شیازفا     

شناخ یت و م زی ان کن رت ل زنان سرپرست خانوار شده است.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف اث خبر شی آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها رب ن رگ ش هب ب ییییی معن یا ی و یگدنز

رس س یتخ اور ننن ننننش تخان ی نانز   

سرپرست خانوار انجام شد.

1

.Kolmogorov- SmirnovTest
. Levene's Test

2
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P>0/05

شآزم حطس رد نو
نتایج نشان داد هک یب ن گروههای آزمایش و کن رت ل از لحاظ پسآزمون متغ ری مبارزهج یو ی یپ لرتنک اب ششش ش شششش

فت اوت معنیداری وجود ندارد؛ اما این فت اوت از لحاظ متغ ری تعهد در س حط  P>0/50معنیدار است .همچنین آزمون  tرب ای نمرهههه یا

اف رت اقی نشان داد هک فت اوت میان یگ ن در ن رگ ش هب زن اور یتخسرس ،یگد نن نننش تخان ی فلؤم و ههههه ی کن هورگ ود نیب لرت
بنا رب این میتوان یب ان داشت هک آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها باعث کاهش ن ب هب شرگ ییییییی معن یا ی ،یگدنز

نعم ییییییییی دار اس .ت
یتخسرس شیازفا

روانشناخ یت و همچنین افزایش م زی ان تعهد و کن رت ل در زنان سرپرست خانوار میشود؛ اما این آموزش رب زرابم نازیم ههه ههههج یو ی آنننها
تأث یری ندارد.
نتایج هب دست آمده با یاف هت ها ییی پ یربمیپ شهوژ
ن یریص و اکوج ر (((( (  ،) 1388را و یت

(( (((  ،) 1395عب یکلملاد

 یگوتسار (((( (  ،) 2007و سارتفاک

((  ،) 1395عب یکلملاد

((  ،) 1394ده راکمه و یراد ا  ن (( ((( ،) 1392

 اراسپ (((( (  ،) 2006ه  لا (( ( ،)7891وردی (  ،) 1380الک ن  رت (( ( ،) 1377

یک امرثی (  ،) 1376مدی و مس (  ،) 1992امریکنز و همکاران (  ،) 1994هانگ (  ) 1995و بارتون (  ،) 1999همسو است.
یاف هت های هب دست آمده از این پژوهش با نتایج هب دست آمده از تحقیقات کاف رت اس و پسارا (  ) 2006هک نشان دادند ارتباط معناداری یب ن
سالمت عمومی افراد با معنای زندگی وجود دارد ،همچنین با پژوهش را یت و راستوگی (  ،) 2007هک نشان دادن  د ببببب ین داش رد انعم نت   
زندگی و رفاه روانشناخ یت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ،هماهنگ است .این ن هجیت همچنین با نتایج هب دست آمده از پ شهوژ
ن یریص و جوکار (  ،) 1387هک نشان دادند ،یب ن معناداری زندگی با امید ،شادی و رضایت از زندگی همبس یگت مثبت و معن دوجو رادا   
دارد و هب عبارت دی رگ معناداری زندگی میتوان یگدنز زا تیاضر و یداش شیازفا ببس د وش د و 

نینچمه و یرادهد شهوژپ

       

همکاران (  ) 1392هک ن هجیت گرفتند ،یب ن میان یگ ن نمره اض رط اب با معنای زندگی ارتباط آماری معنادار و معکوس وجود دارد و داش نت
معنا در زندگی ی یک از متغ ری هایی است هک رب م زی ان سالمت روان تأث ری میگذارد ،همسو م ییی باش اب رضاح شهوژپ نینچه .د جیاتن       
عبدالم یکل (  ) 1395هک تأث ری درمان آموزشی روش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها و قواعد را رب و یتسیزهب

بارطضا

نارامیب تمالس      

مب الت هب اماس مورد رب رسی قرار داده و ن هجیت گرف هت است هک درمان آموزشی روش شناخ یت مبتنی ضورفم رب ههههههه ه شیازفا ربدعاوق و ا    
بهزیس یت و کاهش اض رط اب سالمت یب ماران مب الت هب اماس تأث ری داش هت است ،همخوانی دارد.
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای یک امرثی (  ،) 1376الک ن رت (  ) 1377و وردی (  ) 1380مبنی نیب یفنم هطبار رب یتخسرس

هدرخ و

     

مقیاس شکایت جسمانی و پژوهش ایو یب و همکاران ( ،) 13 89مبنی رب وجود همبس یگت مثبت و معنادار یب ن سرس یتخ باسالمتروانی و
بهزیس یت هماهنگ است .همچنین این پژوهش با تحقیقات آ رل د و اسمیت ( ،)9891ناکانا (  ،) 1990مدی (  ،) 1990وایب ( ،)1 99 1مدی
و هس (  ،) 1992امریکنز و همکاران (  ،) 1994هانگ (  ،) 1995مدی و همکاران (  ) 1996و  نوتراب ( (  ) 1999هک دندیسر هجیتن نیا هب      
سرس یتخ میتواند اثر تعدیلکننده رب فشارروانی داش هت باشد و افزایش سالمتروان ،ی با افزایش سرس یتخ همراه است ،همخوانی دارد.
یاف هت های هب دست آمده از این پژوهش با نتایج پژوهش عبدالم یکل (  ،)1 394هک اث خبر شی شناختدرمانی با هیکت رب فراخ یناو و راکفا
م رف وضهها را رب تحریفهای شناخ یت و سرس یتخ روانشناخ یت دانشجویان مورد رب رسی قرار داده و نشان داده است کهشناختدرمانی

با هیکت رب فراخوانی افکار و م رف وضهها در کاهش تحریفهای شناخ یت و افزایش سرس یتخ روانشناخ یت مؤثر بوده است ،همسو م ییی -

باشد .هچنین پیمب یر (  ) 1395تأث ری درمان شناخ یت  -رفتاری رب سخترویی و افسردگی در یب ماران قلبی د رارق شهوژپ دروم ار ا و هد   
نشان داده است هک درمان شناخ یت  -رفتاری رب افزایش سخترویی و مؤ هفل های آن (مبارزهجوی ،ی تعهد و کن رت ل) و کاهش افس یگدر
در یب ماران قلبی تأث ری داش هت است و با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.
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در تب یی ن یاف هت های فوق و نتایج هب دست آمده از پژوهش حاضر و مقایسه آن با سایر پژوهشها میتوان یب ان داشت هک زن تسرپرس نا   
خانوار ،مجبور هب ایفای نقشهای چندگانهای میباشند هک در تعارض با یکدی رگ قرار دارند .گروه عمدهای از این زنان با فق ،ر ناتوان ،ی
یب قدر یت هب ویژه در ادارهی امور اق صت ادی خانواده رو هب رو هستند ،هب طوری هک سالمتروانی آنان را م یتخسرس شهاک ثعاب ،لتخ

تروانی  مهارف ار م ییییییی -
روانشناخ یت و همچنین افزایش ن رگ ش هب یب معنایی زندگی در آنها و در ن یت هج زمینهی ا التب هب انواع اخ الالت ت ت
سازد .این افراد با این فص ات (سرس یتخ روانشناخ یت و ن رگ ش هب یب معنایی زندگی) آشنایی کافی ندارند و روشه آ دوبهب یا نن نننه و ا
در ن هجیت بهبود زندگیشان را نمیدانند (الحسین ،ی .) 1394
آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها و قواعد شامل آموزش مهارتهایی است هک هب زنان سرپرست خانوار در نحوهی درک درست از
خود و زندگی و مدیریت تعارض در محیطهای م لتخ ف زندگی کم م ک ییییی کن اریز ؛د سارب اس وحن ،یتخانش هاگدید  هههههه هههههههی رکفت و
ادراک افراد است هک من رج هب شکلگ یری احساسات و رفتار آنها میشود .در این رب نام ،ه مهارتهای شناخ یت مبتنی رب م رف وض ههه ه و ا
قواعد شامل تمایز ف رک از واقعیت ،شناسایی و ارزیا یب م رف وضهه بریز یا ن شیدنادیاب رکفت اب یشلاچ ،دعاوق ای ییا ی یسررب ،
ارزش ،ی م زر یب ن پیشرفتگرایی و کمالگرای ،ی عود مشکل ف یتصر رب ای یادگ یری و ایجاد م رف وضهها و معیاره و دیدج یا

ماظن    

     

و یقابطنا

غ ری ه رب ای ایجاد تغ ریی در فرآیندهای شناخ یت افراد ،آموزش داده میشود (کوباسا.) 1979 ،
هب نظر میرسد افرادی هک آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهه م تفایرد ار دعاوق و ا

ییییییییی کنن شرگن یور ،د

ب هب ییییییییی معن یا ی و یگدنز

سرس یتخ روانشناخ ،یت همچنین م زی ان تعهد و کن رت ل آنها تغ ریی حاصل میشود .بنا رب این اف دار ییی هک ور شششه م دای ار یتخانش یا ییییییییی -
گ ری ند ،سرس یتخ یب ش ،رت درن هجیت م زی ان تعه لرتنک و د

رد یرتالاب

 یگدنز د نرا د نز  ،د یگ آ نننننن نننننننه تمک و تسا رتانعماب ا ر رد  عم رض    

اخ الالت تروانی قرار میگ ری ند .شناخت سرس یتخ به رت ین روی رک د نسبت هب اس رت س است و این افراد با دارا شدن این توانایی قادر م ییی -
شوند اس رت س حاد و اس رت س مزمن را از هم تم زی دهند و روشهای مقا هلب ای با آنرا یب اموزند و قادر هب این درک میش مه هک دنو ه هههههه ی
انسانها در زندگی روزمره ،اس رت س را هبرجت میکنند ،اما نحوههی ادراک و وا شنک

ف یعقوم نیا لباقمرد در تتتت تتتتته هم شقن ا م راد  د    

(کوباسا.) 1979 ،

همچنین این افراد با هب دست آوردن معنا در زندگی و داشتن هدف ،هب کمال ش یتیصخ دست مییابند و س حط عواطف من یف و یب ماری-
های ذهنی در آنها پایین میآید (فامیلاحمریان ،خدا خب شیکوالیی و فلس یف نژاد .) 1394 ،آموووزش ش تخان ی ضورفم رب ینتبم ههههههههه ه و ا
قواعد هم از این جهت هک رب ادراک و رب داشتهای فرد از شرایط ن رتسا و راوگا سس سسسزای زن یگد

و دراد ریثأت زا مه قیرط

شزومآ    

مهارتهای شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها و قواعد میتواند باعث کاهش ن رگ ش هب یب معنایی زندگی و افزا تخسرس شی یی یییروانش ان خخخ یت
در زنان سرپرست خانوار شود ،رب ای کمک هب افراد جهت زندگی طوالنی ،رت احساس به رت و جلوگ یری از اف دش یحارط یفنم راک هههه ههههه
است .این مداخ هل ها افراد را یاری میکند تا خودشان را به رت ک کرد ر و هد و یگدنز زا

دوخ یتسه خ ضار و رتدنسر ییییییییییییییی رت .دنشاب   

بنا رب این با توجه هب نتایج تحقیقات پیشین و ن هجیت ی هب دست آمده از پژوهش حاض ،ر میتوان گفت آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها
و قواعد میتواند هب عنوان یک روی رک د اث خبر ش رب ویژگیهای روانشناخ یت افراد ،مورد توجه م یصصخت ن حوزهی سالمتروانی ق رار
گ ری د ( رب ن ،ز  ، 1990رت جمه قرا هچ داغ ،ی .) 1383
میتوان از دالیل عدم تأث ری آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها رب م زی ان مبارزهجویی زنان سرپرست خ  نییاپ ییایاپ ،ار راونا ((( (((()0/24
هب دست آمده رب ای مؤ هفل ی مبارزهجویی در پژوهش حاضر ذ رک

رک د .همچنین با توجه هب مبانی نظ یر پژوهش ،این پژوهش با نظ تار

وستمن (  ) 1990هک دریافت سه مؤ هفل ی کوباسا مستقل نیستند و یب ن تعهد و کن رت ل را هطب ی متقابل و قوی وجود دارد و مؤ هفل ی مبارزه-
جویی د یل ل خو یب رب ای مفهوم سرس یتخ ظاهر نمیسازد؛ همچنین فانک (  ) 1992هک ن هجیت گرفت احتماأل سرس یتخ نمیتواند یک س رپ
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رب هیلع فشار روانی فراهم نماید و مد یع بود هک مؤ هفل ی مبارزهجویی با سالمت را هطب ی کمی دارد و دو مؤ فل ههه ی دی رگ و دهعت ینعی
کن رت ل ،اث یر محافظتکننده رب سالم یت دارند ،چون فقدان کن رت ل و تعهد خودشان باعث فشار روانی فوقالعاده میشوند ،همسو اس .ت
همچنین میتوان اینطور یب ان رک د هک زنان سرپرست خانوار هب سبب مش الک ت طاقتفرسایی هک در زندگی هبرجت کرد هه هههان زا د هلمج
مرگ همس ،ر طالق و غ ری ه ،هب س یتخ قادر هب تحمل و کسب انعطاف در موقعیتهای مبهم و اس رت سزا هستند و نمیتوانند تغ ریی و تحول

را روال طبیعی و بهنجار زندگی قلمداد کنند ،هکلب وقوع تغ ریی را تهدیدی رب ای امنیت و ایمنی خود می یب نند و رب ای دس یت ا یب هب مبارزه-

جویی نیاز هب آموزشهای یب ش رت فردی و گروهی خواهند داشت (الحسین ،ی .) 1394
لذا باتوجه هب اهمیت نتایج بدست آمده ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آ یت آموزش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها و قواعد هب عنوان یک
روش مؤثر رب ای کاهش ن رگ ش هب یب معنایی زندگی و افزایش سرس یتخ روانشناخ یت در مرا زک کم هتی امداد و دی رگ مرا زک م هب ،طبتر
مشاوران این مرا زک و زنان سرپرست خانوار آموزش داده شود .از جم هل محدودیتهای این پژوهش ،اجرای تحقیق در ی یک
های کشور ،آن هم فقط رب روی یک جنس میباشد هک از قا یلب ت تعمیمدهی هب جامعه آماری زب رگ رت همچ و ناتسا نو

زا هش ررررر -

م ،روشک ییییییییی -

کاهد.
سپاسگزاری
این مقا هل رب گرف هت از پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی میباشد .از هیلک ی اسا یت د و کادر اداری گروه روانشناسی هاگشناد   
م یل مالی ،ر مسئول مح مرت حراست و کارمندان کم هتی امداد همدان ،همچنین زنان سرپرست خ ب یراکمه تهج هب راونا ر یارجا یا       
پژوهش حاضر هک بدون مساعدت و همکاری آنها انجام این پژوهش مس ری نمیشد ،صمیمانه تش رک و قدردانی مینماییم.
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اض رط اب و افسردگی دانشجویان دانشگاه لع وم پزش یک ایران در سال  . 1392ف لص نامه لع می -پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت. 83 - 92 ،)3(1 ،

  

رحیمیانبوگ ،ر اسحق و اصغرنژاد ،یلع اصغر .) 1387 ( .را هطب سرس یتخ روانش تخان ی اتدوخ و ببببب آوری س اب الالالالال متروان در جوان هلزلز هدنامزاب نالاسگرزب و نا    
شهرستان بم .م هلج روان زپ ش یک و روانشناسی با یل نی ایران. 70 - 62 ،)1( 14 ،

زاهدبا الب ن ،عادل؛ قاسمپور ،عبداهلل و حسنزاده ،شهناز .) 1390 ( .نق شخب ش ش و 
کار رب دی. 12 - 19 ،)3( 12 ،

ش یب نی .دیما    دان  رد شهوژپ و ش ر شناو ن یسا   
رس س یتخ رد یتخانشناور یپ شششش ش ششششش

زاهد ،سیدسعید و خ یری خامن ،ه بهناز .) 1390 ( .رب رسی ن رگ ش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کم هتی ادما د ما  ام مممممم خمینی زاریش رهش )هر( هب ودزا ا .تقوم ج      
پژوهشنامه زنان ،پژوهشگاه لع وم انسانی و مطالعات فرهن یگ . 66 - 43 ،)2(2 ،

ف-
صالحی حیدرآباد ،م تج بی؛ خسرویان ،بهروز و آگش ،هت منصور .) 1393 ( .نظامهای مغ یز -رفتار ،ی سرس یتخ روانشناخ یت و تحمل ابه رصم ءوس دارفا رد ما فففف فففف
کننده مواد و افراد عادی .دانش و پژوهش در روانشناسی کار رب دی. 102 - 109 ،)4( 15 ،

عبدالم ،یکل آرزو .) 1394 ( .تأث ری شناختدرمانی با هیکت رب فراخوانی اف اک ررر و م رف وض ههه ه یرحت شهاک رب ا فففف فففففه و یتخانش یا

اور یتخسرس شیازفا نننن نننننش تخان ی

دانشجویان دخ رت دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان .پایاننامه کارشناسیارشد .دانش مولع هدکشناد ،نادمه دحاو یمالسا دازآ هاگ هورگ ،یناسنا

شناسی.

اور نننننننن ننننننننن-
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  تأث ری درمان آموزشی روش شناخ یت مبتنی رب م رف وضهها و قواعد روانش تخان ی تسیزهب شیازفا رب ی تمالس بارطضا شهاک و.) 1395 ( .یکل معصومه، عبدالم

   ملاس رد ن ناد

.ی گروه روانشناسی،  دانشکده لع وم انسان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. پایاننامه کارشناسیارشد.یب ماران مب الت هب اماس شهر همدان

 اثر خب شی معنادرمانی رب امید هب زندگی و یفیک تخ باو.) 1394 ( . محمدرضا،ی آناه تی ا و فلس یف نژاد،  فاطمه سوزان؛ خدا خب شی کوالی،فامیلاحمریان
.11- 18 ،)3(1 ، م هلج ی پژوهش در دین و سالمت. مقیم م زکر های شبانهرو یز

. خدمات فرهن یگ رسا.) 1953 ، شارف. نظریههای رواندرمانی و مشاوره (نوش هت ریچارد اس.)1 39 1( .) مهرداد (م رت جم،ف ری و خبز ت

    رب رسی را هطب ساده و چندگانه متغ ری های سرس یتخ روانشناخ یت پیت ش یتیصخ الف و فشارهای روانی در دانشآموزان پسر س موس لا.) 1377 ( . رت جهان ریگ، الک ن
.ی گروه روانشناسی، ز دانشکده لع ومانسان،  دانشگاه شهید چمران اهوا. پایاننامهی کارشناسیارشد.نظام جدید شهرستان اهواز

سف شکایات جس ینام،  کانون مهار زع تن،A  ساخت و ا تع باریا یب مقیاس رب ای سنجش سرس یتخ روانشناخ یت و رب رسی را هطب آن با پیت.) 1376 ( .ی آذر، یک امرث
ینا، زاو ممممممم انس،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اه ولع هدکشناد. پایاننامهی کارشناسیارشد.و عم رکل دتح یلیص در دانشجویان دخ رت و پسر دانشگاه آزاد اسالمی
.گروه روانشناسی

. انتشارات ارجمند: تهران.) 1393 ز،  کت نیکهای شناختدرمانی ( رت جمه حسن حمیدپور و زهرا اندو.) 2003 ( .ی را رب ت، یل ه

 دانشگاه. پایاننامه کارشناسیارشد. را هطب ی کمالگرایی و سرس یتخ روانشناخ یت با سالمتروانی دانشآموزان مرا زک پیشدانشگاهی اهواز.) 1380 ( .ی مینا، ورد
.ی گروه روانشناسی، ز دانشکده لع ومانسان، شهید چمران اهوا
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