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Abstract 

Background & Objective: Female heads of the household include women who are in custody of the family due to death, divorce, wife 

imprisonment, etc. These women are among the vulnerable groups of society due to problems with care. In the current communities, the 
occurrence of social, economic, and cultural changes has led to changes in the construction of the family and the formation of the phenomenon 

of "supervised woman" has become commonplace. At all levels of human resource management and resources, organizations have become 
increasingly important as business success. This study aimed to compare the personality traits and coping strategies in successful and 

unsuccessful women in the field of occupation. 

Methods: The statistical population of this study included all women heads of families in Tehran and Alborz provinces who during the years 
2015 to 2018 entered the continuous cycle of support services of the welfare organization. The sample was selected using cluster random 

sampling method, and finally, 266 of these women evaluated in two groups of successful and unsuccessful women in terms of the job. Tools 
were, NEO questionnaires and coping strategies completed by the members of the sample group, and the data were analyzed using independent 

sample T-test. 

Results: The results show that among successful and unsuccessful women, there is a significant difference in the level of high neuroticism, 
extroversion, and flexibility. Also, the emotional-focused coping strategy has a significant difference in successful and unsuccessful women. So 

that unsuccessful women used the approach more than normal women. 
Conclusion: Considering that female-headed households are in a position to deal with the challenges of family cohesion and family well-being, 

the way they spend financial and human resources on their self-employed support is significant. Therefore, because of these findings, it can be 

said that in creating employment for a female head of household, the role of personality factors along with economic support should be paid 
special attention and can also be paid attention to personality traits, guidance, and guidance Effective and timely, and ultimately prevented from 

failing. 
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  .۷:(۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ ادخرد برخط انتشار 

 

ای در زنان سرپرست خانوادٔه موفق و ناموفق های شخصیتی و راهبردهای مقابلهمقایسٔه ویژگی
 از نظر شغلی

 ۲، *حسن پاشا شریفی1معصومه توکلی

 سندگانینو حاتیتوض

 دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران؛ . دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد رودهن،. 1

 شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران.شناسی، گروه روان. دکتری تخصصی روان۲

 hpssr@yahoo.com: نویسندۀ مسئول رایانامٔه*
 

 1۳۹۸بهشتیارد ۲۰ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷بهمن۲۷ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 چالش با را آن یادیز یهامؤلفه که است یتوانمندساز و تیحما یهاحوزه زانیربرنامه یاصل یهادغدغه از یکی خانواده سرپرست زنان یبرا ییزااشتغال و معاش امرارهدف: 
 .شد انجام یشغل نظر از ناموفق و موفق خانوادٔه سرپرست زنان در یامقابله یراهبردها و یتیشخص یهایژگیو سٔهیمقا هدف با پژوهش نیا. کنندیم روروبه

. شدند یستیبهز سازمان یتیحما چرخٔه وارد 1۳۹۷ تا 1۳۹۴ یهاسال یط در که بود البرز و تهران یهانااست در ساکن خانوادٔه سرپرست زنان شامل یآمار جامعٔه بررسی:روش
( 1۹۸۵ کاستا، و یگرمک) نئو یهاپرسشنامه. شدند یبررس ،یشغل نظر از ناموفق و موفق زنان دستٔه دو در و انتخاب یاخوشه یتصادف یریگنمونه روش با زنان نیا از نفر ۲۶۶
 ۰٫۰۵ یمعنادار سطح در و SPSS-21 افزارنرم کمک با مستقل یت آزمون از استفاده با هاداده و شد لیتکم نمونه یاعضا توسط( 1۳۸۸ ،یرضاخان) یامقابله یراهبردها و

 .شدند آزمون
 ییگرابرون نیهمچن(. p=۰٫۰۴۸) داشت وجود یمعنادار تفاوت ،یینوروزگرا سطوح ازلحاظ ،یشغل نظر از ناموفق و موفق زنان نیب داد نشان آمدهدستبه جینتاها: یافته
(۰٫۰۴1=p )یریپذانعطاف و (۰٫۰۵۰=p )از شتریب ،یشغل نظر از ناموفق زنان که بود نیا گرید افتٔهی. بود شتریب یمعنادار شکل به ناموفق زنان با سهیدرمقا یشغل موفق زنان در 

 (.p=۰٫۰۴۸) کردندیم استفاده مدارجانیه راهبرد

 از یمندبهره و اضطراب مهار قدرت و یعاطف ثبات مطلوب سطح داشتن با همراه یریپذانعطاف و ییگرابرون که شد مشخص پژوهش نیا یهاافتهی براساس گیری:نتیجه
 .دارد خانواده، سرپرست زنان یشغل قیتوف در یمهم نقش مدارمسئله یراهبردها
 .یامقابله یراهبردها ،یتیشخص یهایژگیو ،یشغل تیموفق خانواده، سرپرست زنانها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 تیحما ای منظم حضور بدون که هستند یزنان خانواده، سرپرست زنان
 تیمساائول و دارند عهده به را خانواده یساارپرساات بزرگسااال، مرد کی

 و عمده یهایریگمیتصااام و دارند دوش به را خانواده یاقتصااااد ادارٔه
 جمله از یمختلف لیدال به زنان رانیا در(. 1) اوساااات عهده به یاتیح

 دساات نیا از یموارد و همساار ای خود تیمعلول همساار، فوت طالق،
 نیا(. ۲) رندیگیم عهده بر را خانواده ادارٔه و معاش نیتأم تیمساااائول
 از یتوانمندسااااااز و یتیحما خدمات افتیدر طیشاااارا واجد افراد
 مربوط یتوانمندساز خدمات عمدٔه بخش. شوندیم یتیحما یهاارگآن
 زنان گریدیسااااواز. هاسااااتآن شااااغل یداریپا و اشااااتغال جادیا به

ست ست زنان از یشتریب یروان سالمت شاغل، خانوادٔه سرپر  سرپر
 یچالشاا نیمهمتر یاقتصاااد مساائلٔه. دهندیم نشااان رشاااغلیغ خانوادٔه
 مواجهند آن با خود روزمرٔه یزندگ در خانواده سرپرست زنان که است
 امرار جهت یمکف درآمد کسااااب یپ در که داشااااته آن بر را زنان نیا و

 توجه که دهدیم نشااان ریاخ یهاپژوهش به ینگاه(. ۳) ندیبرآ معاش
 مورد یاندهیفزا طوربه ،یشااغل حوزٔه در آن کارکرد و خانواده مساائلٔه به
سانروان توجه سانجامعه و شنا ست گرفته قرار شنا  نیا علت(. ۴) ا
 طیشرا نمودنفراهم در خانواده کارکرد یاساس تیاهم به توانیم را امر
 دانست؛ یاجتماع و یروان ،یجسم توازن به دنیرس و رشد یبرا الزم
 تواندیم آن مناساااب کارکرد و خانواده ساااالمت گفت توانیم نیبنابرا
س  و سازد مرتفع را افراد یشغل و یاجتماع ،یروان مشکالت از یاریب
 زنان نکهیا به توجه با. دهد سااوق ییشااکوفا و رشااد ساامت به را هاآن

 تیترب و خانواده یآورنان نقش ریدرگ همزمان خانواده ساااارپرساااات
 . کندیم دایپ تیاهم مسئله نیا( ۵) هستند هاآن از مراقبت. فرزندان
 و یبررساا به عیوساا و مسااتمر طوربه که یافراد اساات معتقد نیبلوساات
 آن در که کنندیم انتخاب را یمشااااغل پردازندیم طیمح و خود لیتحل

(. ۶) باشاااند داشاااته تیموفق و یمندتیرضاااا بودن، مولد احسااااس
 کنار در افراد اتیخصوص یبررس حاصل یشغل تیموفق گفت توانیم

 یهایژگیو با طیمح انطباق و است موردنظرشان مشاغل اتیخصوص
 شااودیم یشااغل شاارفتیپ و یدرون یخرسااند موجب افراد یتیشااخصاا
 افراد یتیشااخصاا صاافات ای هایژگیو یرو بر یبررساا و قیتحق(. ۷)
 نقش تواناادیم باااثبااات و مطمئن کنناادٔهینیبشیپ عاااماال عنوانبااه
شته یشغل تیرضا ینیبشیپ در یترکنندهنییتع شد دا  نیبنابرا ؛(۸) با
 یهاتیفعال و فیوظا و اهداف برحسااب طرف کی از سااازمان چون
 یسااو از و دارند خود یانسااان یروین از یخاصاا توقعات و ازهاین خود
 یتوقعات و هازهیانگ خود یتیشااخصاا یالگوها اساااس بر زین افراد گرید
 انواع از کیااهر یبرا پس کننااد،یم طلااب خود یشااااغل طیمح از را

 قاتیتحق(. ۹) دارد وجود یمتناسب یشغل طیمح و شغل ت،یشخص
 یمؤثر نقش یشااغل عملکرد در یتیشااخصاا یهایژگیو اندداده نشااان
 توسااااط گرفتهانجام پژوهش به توانیم هاپژوهش نیا جملٔه از. دارند
 فروشاااندگان از نفر ۴۹۶ یرو بر که داشااات اشااااره همکاران و دریفر
 موفق عملکرد و یشااااغل تیریمد اصااااول که افتندیدر و دادند انجام
 بودن باوجدان مانند یتیشخص یهایژگیو با یمیمستق ارتباط کارکنان
شاده و شابه جٔهینت(. 1۰) دارد بودن گ سط یم سم تو  همکاران و تیا
 یژگیو برعالوه که افتندیدر همکاران و وودز و شااااده گزارش( 11)

 یعامل عنوانبه زین ایمزا و حقوق زانیم بودن، باوجدان یتیشااااخصاااا
 (. 1۲) است اثرگذار کارکنان یشغل عملکرد بر یرونیب

 یهااسااترس جامعه، افراد ریسااا با سااهیدرمقا خانوار ساارپرساات زنان
به را یشااااتریب روزمرٔه ند،یم تجر نا کن ناتیه کنترل ییتوا  و یمنف جا
سترس عوامل با حیصح مقابلٔه  توجهقابل شانیا روزانٔه عملکرد در زاا
 نیا یزندگ تیفیک و یجسااامان ،یروان ساااالمت در یمهم نقش و بوده
 از یامجموعه یامقابله یهاساااابک(. 1۳) کندیم فایا زنان از گروه
 ای تیریمد ممانعت، یبرا یشااااناخت و یرفتار یندهایفرآ و هاتیفعال
 است نیا بر غالب اعتقاد نکهیا خالف بر(. 1۴) است استرس کاهش
سترس که  نیاعتقادبرا واقع در است؛ کنندهنییتع آن با مقابله نحؤه و ا
 او بر فشار احساس و فرد عملکرد در اختالل موجب استرس که است
 آن کنترل نحؤه و اسااترس با فرد برخورد یچگونگ نیا بلکه شااود،ینم
 مواجهه در افراد نکهیا گفت توانیم(. 1۵) اساات کنندهنییتع که اساات
 به کنند،یم تجربه را یمنف ای مثبت یامدهایپ چه اسااااترس، منابع با

نان توسااااط شاااادهانتخاب یامقابله یراهبردها (. 1۶) دارد ارتباط آ
هد ندیم هااسااااترس نیا که دارد وجود یکاف شااااوا  بروز موجب توا
 و یشااغل عملکرد تیفیک و تیکم اُفت و یروان و یجساامان مشااکالت

 اعتماد کار، ما، جامعٔه در(. 1۷) شااود یشااغل تیرضااا عدم تینها در
 احساااس نیبنابرا ؛(1۳) دهدیم قرار الشااعاعتحت را تیهو و نفسبه
 کار فرهنگ و جو به بلکه فه،یوظ و کار نوع به تنهانه یشااااغل تیموفق
 احساااس آن در که یسااالم کار ساااختار در کارکنان و اساات مربوط زین
(. 1۸) بود خواهند موفق و کرد خواهند کار بهتر باشااند داشااته یخوب
 در یتیشخص یهایژگیو رگذاریتأث نقش انگریب پژوهشگران یهاافتهی

له یراهبردها  در همکاران و سااااروقد مثال عنوانبه. اساااات یامقاب
مان از نفر ۲۲۰ یرو بر که یپژوهشاااا جام معل ند ان ندیدر داد  که افت

 رابطٔه آنان یامقابله یراهبردها با معلمان یتیشااااخصاااا یهایژگیو
نادار کاران و یجعفر نیهمچن(. 1۹) دارد یمع  خود پژوهش در هم
 نقش یامقابله یراهبردها افتندیدر شد، انجام پرستار 1۰۸ یرو بر که
 یشااغل اسااترس با یتیشااخصاا یهایژگیو رابطٔه در یمعنادار یانجیم
 خود پژوهش در زین همکاران و ویکانساااا نیهمچن(. ۲۰) دارد هاآن
 استرس مانند کار طیمح مشکالت بر غلبه یبرا راه نیبهتر که افتندیدر
 یراهبردها از اسااااتفاده اساااات، اثرگذار افراد یشااااغل عملکرد بر که

 (. ۲1) است مسئله حل بریمبتن سازگارانه
 یهابرنامه شاااکسااات ای تیموفق سااابب یعوامل چه که موضاااوع نیا

 منظور نجایا در که) یتیحما یهادسااتگاه رندٔهیگخدمت افراد اشااتغال
 زانیربرنامه توجه مورد همواره شودیم( هستند خانوار سرپرست زنان
 یتیشااخصاا یهامؤلفه یاثرگذار زانیم چگاهیه و اساات بوده حوزه نیا
 و قیدق صااااورتبااه افراد، یشااااغل تیااموفق عاادم ایاا تیااموفق در

 و قیدق یهایزیربرنامه امکان فلذا است؛ نشده یابیارز یاشدهحساب
ست دهینگرد سریم شواهد بریمبتن  زین پژوهش نیا انجام ضرورت. ا
ست نیهم در ستا ست ذکربهالزم. را شان هاپژوهش از یبرخ جینتا ا  ن
نان که دهدیم نان ژهیوبه ز  بودندارا لیدلبه خانوار ساااارپرسااااات ز

 طیشاااارا در...(  و یاقتصاااااد ،یاجتماع ،یفرد) چندگانه یهانقش
 با متناسب شغل بتوانند الاقل چنانچه و برندینم سر به یمناسب چندان
 باشند، داشته آن از ینسب تیرضا و ابندیب را خود یهایژگیو و طیشرا
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۳ 

 سااالمت و افتهی شیافزا یزندگ از هاآن یمندتیرضااا سااطح تیدرنها
 و شاااادتر یاجامعه داشاااتن به مجموع در و ابدییم ارتقا شاااانیا روان
 نیا به تیوضااع چرا که مهم سااؤال نیا. میشااویم ترکینزد دوارتریام
 زنان اشاااتغال با رابطه در مختلف یهابرنامه و هاطرح و اسااات گونه

 شد سبب ندارند دنبالبه را انتظار مورد جهینت عمدتاً خانوار سرپرست
. بپردازد ندیفرا نیا معکوس یمهندساا به حاضاار، قیتحق پژوهشااگر تا
 یهایژگیو ریتأث ،یشغل مشاورٔه یهاهینظر یبررس ضمن کار نیا یبرا

 با نیبنابرا گذاشاات؛ شیآزما بوتٔه به را یشااغل تیموفق بر یتیشااخصاا
جه جام از هدف ذکرشاااااده، موارد به تو قا پژوهش، نیا ان  سااااأهیم
 سااارپرسااات زنان در یامقابله یراهبردها و یتیشاااخصااا یهایژگیو

 .بود یشغل ناموفق و موفق خانواده

 یبررس روش 2
 منظوربه که بود یاساااهیمقا-یعل نوع از یفیتوصااا پژوهش نیا روش
 سرپرست زنان در یامقابله یراهبردها و یتیشخص یهایژگیو سٔهیمقا

 یآمار جامعٔه. اساات شااده انجام یشااغل نظر از ناموفق و موفق خانوادٔه
 چرخٔه وارد 1۳۹۷ تیلغا 1۳۹۴ یهاسااال یط که اساات یزنان شااامل
 و هاطرح از یکی در و اندشاااده یساااتیبهز ساااازمان مساااتمر خدمات
شتغال یهابرنامه  با پژوهش نیا موردنظر نمونٔه. اندکرده شرکت ییزاا
 تینها در و انتخاب یاخوشااه یتصااادف یریگنمونه روش از اسااتفاده
 ،یشااغل نظر از ناموفق و موفق زنان دسااتٔه دو در زنان نیا از نفر ۲۶۶
 سرپرست زنان به که یمراکز آمار ابتدا در منظور، نیا به. شدند یبررس
 مرکز ۴۴ تهران اساااتان در. شاااد افتیدر کردندیم خدمت ارائٔه خانوار
ستآن در مرکز ۲۹ و تهران شهر در مرکز 1۳) ستان یهاشهر ( تهران ا

 عنوانبه مراکز نیا نیبنابرا هسااتند؛ یسااتیبهز خدمت ارائٔه به مشااغول
 تهران شهر در بعد، مرحلٔه در. شدند گرفته نظر در پژوهش یهاخوشه
 از کیهر از که ینحوبه شااادند، انتخاب یتصاااادف صاااورتبه مرکز ۵

 نیا در مرکز کی شاااهر، مرکز و غرب شااارق، جنوب، شااامال، مناطق
 مرکز ۹ زین تهران استان یهاشهرستآن ریسا از. داشتند حضور یبررس
صادف صورتبه س یبرا یت ستان در. شدند انتخاب یبرر  ۴ زین البرز ا
صادف صورتبه کرج مختلف ینواح از مرکز  ادامه در. شد انتخاب یت
 زنان یاسااام فهرساات مراکز، به مراجعه با یقبل یهایهماهنگ انجام با

 آن خانوار ساارپرساات زنان یهمگ و دیگرد افتیدر خانوار ساارپرساات
نٔه عنوانبه مرکز عه، نمو ند قرار مدنظر مطال  یهایهماهنگ یط. گرفت
 محل در حضاااور یبرا شاااانیا از نمونه، گروه افراد از کی هر با یتلفن
 هاآن توساااط پژوهش نیا یهاپرساااشااانامه و آمد عمل به دعوت مرکز
 ریپذ امکان افراد از نفر ۳۰۰ به یدساااترسااا مجموع در. دیگرد لیتکم
شنامه ۳۴ که دیگرد س ستناد قابل هاآن جینتا و بود مخدوش پر . نبود ا
 و پژوهش در آن یهااداده و کاامال پرسااااشااااناامأه ۲۶۶ تیانهاا در
 خانوار ساااارپرساااات زنان مجموع از. شااااد اسااااتفاده لیوتحلهیتجز

ندهیگخدمت ند، قیتحق نیا وارد که ر عداد شاااااد  ۵۹٫۸) نفر 1۵۹ ت
 ناموفق گروه در( درصاااد ۴۰٫۲) نفر 1۰۷ و موفق گروه در( درصاااد
ند قرار نان از منظور حاضاااار پژوهش در که نیا حیتوضاااا. داشاااات  ز

 سااه یط که هسااتند یافراد موفق، و اشااتغال یدارا خانوار ساارپرساات
 قیطر از) یستیبهز سازمان یتوانمندساز یهابرنامه وارد گذشته سال
شتغال ساز مرحلٔه به و اندشده( ا  خدمات چرخٔه از خروج و یتوانمند

 اشتغال، در ناموفق خانوار سرپرست زنان از منظور. انددهیرس مستمر
 یتوانمندساااز یهابرنامه وارد گذشااته سااال سااه یط که اساات یافراد

مان ندشاااااده یسااااتیبهز سااااااز لٔه به مختلف لیدال به کنیل ا  مرح
 مالحظات. اندنشااده مسااتمر خدمات چرخٔه از خروج و یتوانمندساااز
 اصاال که گونهنیبد گرفت؛ قرار نظر مد رابطه نیا در یپژوهشاا یاخالق
 لیتکم و پژوهش در شرکت و شد تیرعا نمونه یاعضا یبرا یگمنام

 اعضااا از کدام هر. دیگرد انجام اعضااا تیرضااا با کامالً هاپرسااشاانامه
 ندیفرا از ت،یرضا عدم صورت در پژوهش از مرحله هر در بودند آزاد

 ساااارپرساااات بر عالوه پژوهش به ورود اریمع. شااااوند خارج پژوهش
 ساااابقٔه نداشاااتن ،یساااتیبهز ساااازمان تیحما افتیدر و بودن خانواده
 طول در یدرمانروان خدمات افتیدر عدم نیهمچن و یروان اختالالت
 نیا از کدام هر نقض صااااورت در هایآزمودن و بود پژوهش مدت
 شادهیگردآور یهاداده. شادندیم گذاشاته کنار لیتحل ندیفرا از موارد،
 یریگبهره با پژوهش، نمونٔه یاعضاا نیب هاپرساشانامه یاجرا قیطر از
 و یتیشااخصاا یهایژگیو نیانگیم ساأهیمقا یبرا مسااتقل یت آزمون از

 با ،یشااغل نظر از ناموفق و موفق زنان گروه دو در یامقابله یراهبردها
 و یبررساا ۰٫۰۵ یمعنادار سااطح در و SPSS-21 افزارنرم از اسااتفاده
 . شدند یآمار لیتحل
ها ند شاااارح نیا به پژوهش یابزار  یهایژگیو یابیارز یبرا که بود
 نیا. شد استفاده NEO نئو تست کوتاه فرم از مطالعه افراد یتیشخص

 لیتحل براساااس که اساات یتیشااخصاا یهاآزمون از یکی پرسااشاانامه
ست شده ساخته عوامل ص نٔهیزم در هاابزار نیدتریجد از و ا  تیشخ
 عنوان تحت 1۹۸۵ سااااال در تاکاساااا و یکرمک توسااااط که اساااات
شنامٔه س ص پر  و یبازنگر بعد سال چند و شد ساخته NEO یتیشخ
شنامه نیا. دیگرد نظر دیتجد س  شامل تیشخص بزرگ عامل پنج پر

گرا خوروان) یینوروز جور ن عطاااف ،ییگرابرون ،(ییر ن  یریپااذا
 و( گرانید با توافق) بودن ریدلپذ ،(اتیتجرب به بودن باز و یگشودگ)

 مورد پاسااا  یآزمودن. سااانجدیم را( یریپذ تیمسااائول) بودنینوجدا
 تا قبول کامالً از) یانهیگزپنج اسیمق در عبارت هر یبرا را خود نظر
 پرساااشااانامه نیا پاساااخنامٔه یگذارنمره. کندیم ارائه( مخالف کامالً

 موافقم تفاوت،یب مخالفم، مخالفم، کامالً) یکرتیل اسیمق براسااااس
 1۹۸۳ سال در کوستا و یکر مک. است شده میتنظ( قممواف کامالً و
 کردند اجرا ماه ۳ فاصلٔه به دانشجو ۲۰۸ یرو بر را نئو یسؤال ۶۰ فرم
 بیترتبه را ۰٫۷۹-۰٫۷۹ -۰٫۸۰-۰٫۷۵-۰٫۸۳ ییایپا بیضاااارا و
 به بازآزمون ییایپا(. ۲۲) آورند دست به C و A-O-E-N عوامل یبرا

 دامنٔه و ۰٫۹۰ تا ۰٫۸۶ نیب آزمون نیا یهااسیمق یبرا دوهفته فاصاالٔه
 (. 1۸) است شده گزارش ۰٫۸۶تا ۰٫۶۸ آن یدرون یهمسان بیضر
. شد استفاده یرضاخان پرسشنامٔه از یامقابله یراهبردها سنجش یبرا
 الزاروس د،یفرو یهاهینظر براساس و یرضاخان توسط پرسشنامه نیا
 و ساااااخته اندلر و دنریز کروهن، موس، و نگزیلیب بالکر، فولکمن، و

 یکرتیل فیط با یسااؤال ۴۹ پرسااشاانامه نیا. اساات شااده یابیهنجار
 مداراجتناب و مدارجانیه مدار،مسئله ؤهیش سه که است یاچهاردرجه

 یهانهیگز صاااورتبه پرساااشااانامه یگذارنمره روش. دهدیم نشاااان را
 با شاااااهیهم باًیتقر و اوقات شااااتریب اوقات، یگاه وقت،چیه باًیتقر
 کیاا از شیب T نمرٔه در کااه یافراد. اساااااات ۴ تااا 1 از یهااانمره
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۴ 

 از شیب را نظر مورد راهبرد باشااااند، نیانگیم از شااااتریب اریمعانحراف
 اریمعانحراف کی از شیب که یکسااان و برندیم کار به گرید یراهبردها

ند،یبگ قرار نیانگیام ریز ندیم کار به کمتر را نظر مورد راهبرد ر . بر
 به ۰٫۸۰ کرونباخ یآلفا بیضاار از اسااتفاده با پرسااشاانامه نیا ییایپا

 ،۰٫۶۷ سؤال 1۷ با مدارمسئله مؤلفٔه در بیضر نیا. است آمده دست
 ۰٫۵۹ سااااؤال 1۲ با مداراجتناب و ۰٫۷۹ سااااؤال ۲۰ با مدارجانیه

 روش با یعامل لیتحل از اسااتفاده با پرسااشاانامه سااازٔه ییروا. اساات
 جهینت در که آمده دساااات به ماکسیوار چرخش و یاصاااال یهامؤلفه
 مداراجتناب و درصااد۵1 مدارجانیه  درصااد،۴۷ مدارمساائله راهبرد

 در فوق پرسشنامٔه. کندیم نییتب را نظر مورد سازٔه انسیوار درصد۵۲
 انجام رودهن واحد یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو از نفر ۶۳۵ مورد
جار و فا و شاااااده یابیهن باخ یآل له راهبرد کرون  ،۰٫۶۳۹ مدارمساااائ
ناب ،۰٫۷۲۷ مدارجانیه  دساااات به ۰٫۷۹۹ یامقابله و ۰٫۵۴۰ یاجت
 (.۲۳) است شده گزارش درصد ۵۰٫۵ آن سازٔه ییروا و آمده

 هاافتهی ۳
 دهد.های توصیفی را نشان میجدول زیر داده

 های شخصیتی در دو گروه زنان سرپرست خانوار موفق و ناموفقهای توصیفی ویژگیخالصٔه یافته. 1جدول 

 متغیر
 کل ناموفق موفق
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 سن

 ۲۳٫۳ ۶۲ ۲1٫۵ ۲۳ ۲۴٫۵ ۳۹ سال ۳۵کمتر از 
 ۶۶٫۹ 1۷۸ ۶۸٫۲ ۷۳ ۶۶٫۰ 1۰۵ سال ۵۰تا  ۳۶

 ۹٫۸ ۲۶ 1۰٫۳ 11 ۹٫۵ 1۵ سال ۵۰بیشتر از 

 علت سرپرست شدن

 1۳٫۹ ۳۷ 1۶٫۸ 1۸ 11٫۹ 1۹ فوت همسر
 ۶۴٫۷ 1۷۲ ۵۷٫۹ ۶۲ ۶۹٫۲ 11۰ طالق

 1۰٫۲ ۲۷ 1۰٫۳ 11 1۰٫1 1۶ از کارافتادگی همسر
 11٫۳ ۳۰ 1۵٫۰ 1۶ ۸٫۸ 1۴ عدم حضور همسر

 تحصیالت

 ۷٫1 1۹ 11٫۲ 1۲ ۴٫۴ ۷ سوادبی
 ۳۰٫۵ ۸1 ۴۳٫۳ ۴۶ ۲۲٫۰ ۳۵ در حد ابتدایی

 ۳۰٫۸ ۸۲ ۲۳٫۴ ۲۵ ۳۵٫۸ ۵۷ یاکمترازدیپلممتوسطه
 ۲۲٫۶ ۶۰ 1۶٫۸ 1۸ ۲۶٫۴ ۴۲ دیپلمدیپلم یا فوق

 ۹٫۰ ۲۴ ۵٫۶ ۶ 11٫۳ 1۸ لیسانس و باالتر

شد. نتایج آزمون های توصیفی، آزمون تی مستقل انجام پس از ارائٔه داده
های شخصیتی زنان سرپرست تی مستقل جهت مقایسه بین ویژگی

خانوار دارای اشتغال موفق و زنان سرپرست خانوار دارای اشتغال 
ناموفق در جدول بعدی گزارش شده است.

 خانوار موفق و ناموفقهای شخصیتی زنان سرپرست های توصیفی و تحلیل آماری برای مقایسٔه ویژگی. خالصٔه یافته۲جدول 

 
 ( n=1۰۷ناموفق ) ( n=1۵۹موفق )

T 
درجه 
 آزادی

مقدار 
 بیشینه کمینه معیارانحراف میانگین بیشینه کمینه معیارانحراف میانگین احتمال

 ۰٫۰۴۸ 1 -۲٫11۹ ۴۲ 1۰ ۷٫۰۴۰ ۲۴٫۹۸ ۳۹ ۴ ۶٫۸۹۴ ۲۲٫۰۶ نوروزگرایی
 ۰٫۰۴1 1 ۲٫۰۶۳ ۳۹ ۸ ۷٫۰۴۰ ۲۶٫۲1 ۴۳ 1۰ ۵٫۸۷۰ ۲۸٫۴۳ گراییبرون
 ۰٫۰۵۰ 1 1٫۷۶ ۳۷ 11 ۴٫۵1۷ ۲۴٫۴۹ ۳۹ 1۶ ۴٫۴۵۲ ۲۵٫۸۹ پذیریانعطاف
 ۰٫۸۶۳ 1 ۰٫1۶۸ ۴۲ 1۷ ۵٫۶۸۳ ۳1٫1۴ ۴۴ ۲۰ ۵٫1۹1 ۳۲٫11 دلپذیربودن
 ۰٫۳۸۶ 1 ۰٫۸۷۵ ۴۸ ۲۰ ۶٫۰۸۵ ۳۶٫۴۵ ۴۸ ۲۳ ۵٫۵1۹ ۳۷٫۵1 بودنوجدانی

 
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین دو گروه زنان سرپرست خانوار 

گرایی و های شخصیتی نوروزگرایی، برونموفق و ناموفق در ویژگی
دیگر در عبارتآماری معنادار وجود داشت. بهپذیری تفاوت انعطاف

( بین دو گروه، تفاوت T=-۲٫11۹و  p<۰٫۰۵مؤلفٔه نوروزگرایی )
معنا که زنان موفق نوروزگرایی کمتری از معنادار وجود داشت؛ به این

گرایی زنان ناموفق دارند. افزون بر آن، نتایج نشان داد که در برون
(۰٫۰۵>p ،۲٫۲۲=Tنیز تفاوت مع )گرایی نادار بود و زنان موفق برون

بیشتری از زنان ناموفق نشان دادند. همچنین مشخص شد که 

پذیری زنان موفق از نظر شغلی به میزان معناداری بیشتر از زنان انعطاف
(. در نهایت نتایج نشان داد در p ،1٫۷۶ =T<۰٫۰۵ناموفق شغلی بود )
، p>۰٫۰۵) بودن( و وجدانیp ،۰٫1۶۸=T>۰٫۰۵دلپذیربودن )

1٫۰۶=Tهای شخصیتی بین دو گروه زنان سرپرست خانوار ( از ویژگی
 موفق و ناموفق تفاوت معنادار وجود ندارد. 

گیری از سوی دیگر برای بررسی بررسی تفاوت دو گروه در میزان بهره
ای نیز از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج از راهبردهای مقابله

مدار، ای )مسئلههای مقابلهٔه سبکحاصل از اجرای پرسشنام
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مدار و اجتنابی( در دو گروه زنان سرپرست خانوار موفق و هیجان
معیار، کمینه و بیشینه برای هر گروه ناموفق به صورت میانگین، انحراف

ارائه شده است. ۳مشخص و در جدول 

 ای زنان سرپرست خانوار موفق و ناموفقردهای مقابلههای توصیفی و تحلیل آماری برای مقایسٔه راهب. خالصٔه یافته۳جدول 

 
 ( n=1۰۷ناموفق ) ( n=1۵۹موفق )

T 
درجه 
 آزادی

مقدار 
 بیشینه کمینه معیارانحراف میانگین بیشینه کمینه معیارانحراف میانگین احتمال

 ۰٫۴۴۵ 1 ۰٫۷۷۶ ۵۸ ۲۳ ۶٫1۵۸ ۴1٫۹۶ ۶۰ ۳۲ ۵٫۰۶۲ ۴۲٫۶۴ مدارمسئله
 ۰٫۰۴۸ 1 ۲٫11۴ ۶۸ ۲۸ ۷٫1۳۲ ۴۶٫۲۳ ۶۵ ۲۵ ۶٫۵۴۶ ۴۳٫1۲ مدارهیجان
 ۰٫۳۹۲ 1 ۰٫۸۵۹ ۴1 1۷ ۴٫۸۵۲ ۲۵٫۳۳ ۳۷ 1۶ ۴٫۰۲۶ ۲۴٫۵۳ اجتنابی

 
دهد بین دو گروه زنان در راهبرد نشان می ۳نتایج حاصل در جدول 

( تفاوت معنادار وجود دارد و بر T=۲٫11۴و  p=۰٫۰۴۸مدار )هیجان
مدار درمقایسه این اساس، زنان موفق میانگین کمتری در راهبرد هیجان

با زنان ناموفق داشتند. با توجه به نتایج آزمون تی مستقل مشاهده شد 
( و اجتنابی T=۰٫۶۸و  p=۰٫۴۴۵مدار )که راهبردهای مسئله

(۰٫۳۹۲=p  ۰٫۸و- =Tبین دو گر ) وه زنان سرپرست خانوار موفق و
 ناموفق تفاوت معناداری وجود نداشت.

 

 بحث 4
 یراهبردها و یتیشااااخصاااا یهایژگیو ساااأهیمقا منظوربه پژوهش نیا

 یشاااغل نظر از ناموفق و موفق خانواده سااارپرسااات زنان در یامقابله
 حال در نکهیا به توجه با. شااد انجام یسااتیبهز سااازمان پوشااش تحت
 اجرا و یطراح اشاااتغال، نٔهیزم در یادیز یهابرنامه انهیساااال حاضااار،

شتغال نٔهیزم در یادیز مبالغ آن تبعبه و شودیم  شود،یم نهیهز داریپا ا
 عدم ای تیموفق ییچرا خصااااو  در قیدق اطالعات به یابیدساااات
 و هاطرح نهیبه و درساااات تیهدا ضاااامن تواندیم یشااااغل تیموفق
 و نموده یریجلوگ یاریبسااا یمال منابع رفت هدر و اتالف از ها،برنامه
 و یتیحمااا اقاادامااات تیااکم و تیاافیک یارتقااا موجااب تیاانهااا در

 . گردد یتوانمندساز
 ناموفق و موفق زنان نیب که داد نشاااان هاداده لیتحل از حاصااال جینتا

 ،ییگرابرون یتیشااااخصاااا یهایژگیو از یبرخوردار نظر از یشااااغل
 مقااابلاأه راهبرد از اسااااتفاااده زانیم و یریپااذانعطاااف و یینوروزگرا

 جٔهینت با همسااااو افتهی نیا. دارد وجود یمعنادار تفاوت مدارجانیه
 همکاران و تیاساااام ،(1۰) همکالران و دریف توسااااط آمدهدسااااتبه
 و یجعفر ،(1۹) همکاران و سااااروقد( 1۲) همکاران و وودز ،(11)

 امر نیا نییتب در. اساااات( ۲1) همکاران و ویکانساااا و( ۲۰) همکاران
شاره سوفولکمن و الزار یالگو به دیبا شتند، انیب که کرد ا  ندیفرا در دا

 یهامهارت از مدارمسااائله یامقابله راهبرد از اساااتفاده با فرد مقابله،
 با مقابله یهاراه یعنی. کندیم اسااااتفاده مشااااکل حل یبرا یشااااناخت
 مشااکل، یبرا مناسااب حلراه افتنی با درواقع و شااده یبررساا مشااکل
 وجود گرید طرف از. شود یم حاصل افراد یبرا یشناختروان تیرضا
 و یشناخت یهامهارت از مناسب استفادٔه موجب هم نییپا تنش سطح
 تیرضا جهینت در و شودیم مشکل با برخورد در یروان آرامش شیافزا
 راهبرد از اسااااتفاده تاًینها و سااااازدیم فراهم افراد یبرا را یشااااتریب

. داشاات خواهد دنبال به را یزندگ تیفیک شیافزا مدارمساائله یامقابله
ما کار ا عال و ان له راهبرد از که اسااااات یافراد یژگیو از انف قاب  یام

 زااساااترس تیموقع انکار یعنی. کنندیم اساااتفاده مدارجانیه ناکارآمد
ناب و یریگکناره موجب  موجب یانفعال یژگیو و تیموقع آن از اجت
 و ماندیم یباق همچنان مشاااکل و شاااده مشاااکل حل یبرا تالش عدم
 تیفیک زانیم بیترتنیبد داشاااات؛ خواهد دنبال به را تیرضااااا عدم
ندگ فاده شیافزا با یز له راهبرد از اساااات قاب  کاهش مدارجانیه یام
 ،یینوروزگرا یباال سااااطوح داشااااتن گر،ید یسااااو از(. ۲۴) ابدییم

 و ییگرابرون کنیل دهد،یم قرار یمنف ریتأث تحت را یشااااغل تیموفق
 E عامل. دهدیم شیافزا را یشااااغل تیموفق شااااتر،یب یریپذانعطاف

باط یبرا فرد یآمادگ و ییگرابرون انگریب . اساااات خارج جهان با ارت
 ترراحت روزمره یهااساااترس با گرابرون افراد که اسااات نیا بر اعتقاد
 خود انیاطراف از یشتریب کمک مشکل هنگام به احتماالً و ندیآیم کنار
 عنوان با که E عامل در باال نمرٔه یدارا افراد(. ۲۵) کنندیم افتیدر
 جهان با ارتباط یبرا یادیز یآمادگ یدارا شاااوند،یم شاااناخته گرابرون
 ساااطح لحاظ از ،یتیشاااخصااا یژگیو نیا یدارا افراد. هساااتند خارج
 یاتیخصااوصاا با که چرا. دارند قرار یمطلوب تیموقع در روان سااالمت
سترس با آمدن کنار مانند شتن و روزمره یهاا  یاجتماع روابط رٔهیدا دا
 شوندیم مشخص مشکالت هنگام در کمک افتیدر منظوربه گسترده
فت توانیم یکلطوربه(. ۴) ند یدارا افراد نیا گ هت الزم یتوانم  ج

س جهت خود یهاجانیه ختنیبرانگ ستند؛ مشخص یهدف به دنیر  ه
 طٔهیح در افراد تجارب که زشاااادنیساااارر ٔهیفرضاااا به توجه با نیبنابرا
 گفت توانیم ،(۲۶) شااااودیم منتقل زین یشااااغل طٔهیح به یاجتماع
 افراد یشاااغل تیرضاااا شیافزا در یتیحما و یارتباط یالگوها تیتقو
 نشااان را خود شااکل نیا به ریتأث نیا(. ۲۷) شااود واقع دیمف تواندیم
 و مسااائل حل یبرا تالش جوّ وجود ،یسااازمان سااتمیساا در که دهدیم

 یعنی) مطلوب یساااااازمان جوّ کارمند ای کارگر آن در که مشااااکالت
 اساات معتقد و دارد را( قرارگرفتن توجه مورد و شاادندهیشاان احساااس
 زین او یشاااغل تیموفق شاااود،یم فراهم او یشاااغل رفاه یبرا طیشااارا
 (. ۲۸) کندیم دایپ شیافزا
 راهبرد از اساااتفاده موفق، خانوار سااارپرسااات زنان در نکهیا تیدرنها
 حالت یشغل تیموفق که گفت توانیم. شودیم دهید کمتر مدارجانیه

 فرد تجربٔه ای یشااغل یابیارز امدیپ که اساات مطبوع و مثبت یاحساااساا
 و یکیزیف ساالمت به یادیز کمک مثبت، یاحسااسا حالت نیا. اسات
 کار طیمح در فرد که یهنگام گرید یساااو از(. ۲۹) کندیم افراد یروان
 ازهاین ای یکنون یهاتیظرف با یارتباط که شاااودیم روروبه ییدهایبا با
 راه تنها و شااودیم تعارض و یناهماهنگ دچار ندارد، شیهاخواسااته و

ست تازه طیشرا با شخص یسازگار آن کاهش  سطح وجود ؛(۳۰) ا
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 و یشااااناخت یهامهارت از مناسااااب اسااااتفادٔه موجب هم نییپا تنش
کل با برخورد در یروان آرامش شیافزا  جهینت در و شااااود یم مشاااا

 (. ۳1) سازدیم فراهم افراد یبرا را یشتریب تیموفق احساس
 تمام به یدساااترسااا عدم به توانیم حاضااار پژوهش یهاتیمحدود از

 ساااطح ،۲۶۶ به نفر ۶۵۰ از هایآزمودن تعداد زشیر و نمونه یاعضاااا
 به ییگوپاساا  در یتوانمند عدم احساااس بعضاااً و التیتحصاا نییپا

 ندیفرا شدن تریطوالن موجب تینها در که نمونه یاعضا در سؤاالت
 در خانوار سااارپرسااات زنان یپراکندگ و شااادیم اطالعات یآورجمع
 اشاااره آن، تابعٔه یهاشااهرسااتان و تهران شااهر مختلف مراکز و مناطق
 و حجم در مشاااابه یهاپژوهش شاااودیم شااانهادیپ تینها در. داشااات
ستان کیتفک به توجه با و بزرگتر یهانمونه  و محروم برخوردار، یهاا
 الگو به یابیدست نیهمچن. شود گذاشته اجرا به و شده یطراح متوسط،

 یادیز کمک تواندیم خانوار سرپرست زنان یشغل تیموفق از مدل و
تا در مه یطراح یراساااا نا مانیچ و هابر مات یساااااازنهیبه و د قدا  ا

 .دینما یتوانمندساز
 

 گیرییجهنت ۵
توان نتیجه گرفت که زنان سرپرست های این پژوهش میبر اساس یافته

خانواده با توجه به شرایطی که در حال تجربٔه آن هستند، فارغ از مسائل 
. اقتصاد و باشندهای جدی میاقتصادی، در معرض مشکالت و آسیب

ها تواند مفید باشد، اما در صورتی که به توانمندیرفع مشکالت آنان می
ها نیز توجه شود. چرا که تأمین های اجتماعی و سازگارانٔه آنو مهارت

ها رفاه این قشر از زنان ارتباط مستقیمی با شرایط سالمت روانی آن
 دارد.

 و قدردانیکر تش 6
های با سپاس از مسئوالن سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان

تهران و البرز و امتنان از تمامی افرادی که با شرکت در این پژوهش 
ربی و باطنی زیادی در اختیارمان قرار دادند و همچنین های تجآموزه

فرصت پژوهش را به ما دادند. از همگی بزرگواران کمال سپاسگزاری 
و تشکر را داریم. این مقاله برگرفته از رسالٔه دکترا دانشگاه آزاد رودهن 

است. همچنین مجوز اجرای این پژوهش بر روی گروه  ۶۳1٫۴۳۴با کد 
 ه آزاد رودهن صادر شده است.مطالعه از دانشگا

 تضاد منافعدم ع 7
گونه تضاد منافعی برای نویسندگان وجود نداشت. این مقاله هیچ

نامٔه مقطع دکتری است که موضوع آن در جلسٔه شورای برگرفته از پایان
دانشگاه آزاد  ۶۳1٫۴۳۴و با شماره ثبت  ۹۵دی ماه  1۴پژوهشی 

اسالمی واحد رودهن تأیید شده است و مجوز اجرای آن بر روی گروه 
صادر و به  ۹۶نمونٔه زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی در اسفند 

 اجرا درآمده است.
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