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Abstract

The purpose of this study was to model the structural equations of coping strategies

based on social and psychological capital through the mediation of spiritual

intelligence in female-headed households. The present study was a descriptive

correlational study based on structural equations. - September 2017, sampling was

done from Shemiranat, Shahriyar and East of Tehran (from Tehran) as the next

classification (quota). The sample size was considered as 300 people according to

the number of research variables. O Blings and Mouse (CRI); Bolen Social Capital

(SC-IQ); Lutans Psychological Assets (PCQ) and King Spiritual Intelligence (SSI).

Data were analyzed using SPSS and SMARTPLS-3 software to estimate the model

parameters. The results showed that the model had a good fit and although the

effects Direct and indirect predictors and mediators of property variables (coping

strategy) were significant, but this relationship was not significant with all
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components of coping strategies. Conclusion: Direct relationship between social and

psychological capital with significant coping strategies Buddoli relationship of

psychological capital with No significant problem solving strategy was identified. In

addition, although the indirect relationship between social capital, psychological and

spiritual intelligence with coping strategies was significant, but with emotional

components and attracting social support, this relationship was not shown to be

significant.

Keywords: structural model, social capital, capital Psychology, spiritual

intelligence, female-headed household
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چکیده
يهـا هیبراسـاس سـرما  يمقابلـه ا يراهبردهايساختارتدوین مدلحاضرهدف ازپژوهش

.پژوهش زنـان سرپرسـت خـانواربود   هوش معنـوي در  يگریانجیبامی روانشناختی واجتماع
ت ساختاري بود.جامعه موردمطالعـه زنـان   توصیفی ازنوع همبستگی وبراساس معادالحاضر

ازبه صورت طبقـه بنـدي بعدي(سـهمیه اي)   1398شهریور- سرپرست بهزیستی بودکه درتیر
.حجم نمونه باتوجـه  شدنمونه گیري انجام )شهر تهران(از شرق تهرانوشهریارشمیرانات،

يراهبردهـا اي نفردر نظرگرفته شد.ابزار تحقیق پرسشنامه هـ 300به تعدادمتغیرهاي پژوهش
ــه ا ــولن( ی اجتمــاعيهــاهیســرما؛)CRIومــوس(نگزیبليمقابل -SCب IQ(يهــاهیســرما؛

و SPSSنـرم افـزار  ازطریقبود.داده ها)SSI(نگیکيهوش معنوو)PCQلوتانز(یروانشناخت
SMARTPLS-3.نشـان داد ،نتـایج به منظور برآورد پارامترهاي مدل مورد بررسی قرارگرفت
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بـین و اگرچه اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـاي پـیش     لوب راداشتمدل برازش مط
معناداربودولی این ارتباطباهمه مولفه هاي راهبردهاي مقابله اي معنـادار برمتغیرمالكمیانجی

يراهبردهـا بایروانشـناخت ی و اجتمـاع يهـا هیسـرما نیبـ میرابطه مستقنتیجه گیري: نبود.
بـاراهبرد حـل مسـئله معنـادار     یروانشـناخت يهـا هیسـرما رابطـه یمعنـاداربودول يمقابله ا
ی وهـوش  روانشناختی،اجتماعبعالوه اگرچه رابطه غیرمستقیم بین سرمایه هاینشد.ییشناسا

جلـب  ومعنوي باراهبردهاي مقابله اي معناداربود ولی بامولفه هاي راهبـردي هیجـان مـدار   
حمایت اجتماعی این ارتباط معنادارنشان داده نشد.

معنـوي، هوشی،شناختروانيهاهیسرما، هاي اجتماعی، سرمایهمدل ساختاريها:دواژهیکل
.زنان سرپرست

مقدمه. 1
خانواده هـاي  مانند در کنار خانواده هاي هسته اي متداول، شکلهاي گوناگون دیگريامروزه

فـوت، کـه بـه دالیـل   تک سرپرست که در آن  نقش والدین جابه جا شده، پدید آمده است
ــدانی و متــواري، همســر معتــاد،طــالق، ــه ایفــاي نقــش هــاي متعــدد  زن ــان ب و حتــی زن

تعـداد زنـان   می توان بیـان کـرد،  ،1396منطبق با سرشماري پردازند. همچنانکه میمتعارض
)وافـزایش میـزان   1396،رانیاسـت(مرکز آمـارا  افتـه یشیدرصد افزا12.5سرپرست خانوار 

ــالق و ــن ازدواج  ط ــس ــی، و از طرف ــزان ازدواج (بهرام ــاهش می ــور 1397:15ی ک ) و ظه
کـه  فردگرایی نیز از مهم ترین چالش هاي امروز در جامعه محسوب می شود. با توجه به این

، اقتصـادي و  آنها را با مشـکالت فـردي، اجتمـاعی   شدن چندین نقش توسط زنان ، دارعهده
، سـعی بـر مـدیریت    خـانوار چه تعدادي از زنان سرپرست حتی حقوقی  مواجه می کند، اگر

هـاي  بحران می کنند ولی بسیاري از آنها به دلیل کاستی در شناخت فـردي ،کمبـود حمایـت   
و ی(سـاروخان بحران کار، دچار آسـیب هـاي فـردي و اجتمـاعی متعـدد میگردند     اجتماعی،
از يتمندیو کـاهش احسـاس رضـا   نییپـا یزنـدگ تیفیکبطوریکه ،)1393:558همکاران،

:1398امراله مجـدآبادي و همکـاران،   (ساخته استمواجه يرا با مشکالت جداآنه،یزندگ
58.(
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بیان مسئله.2
زا و ت در خـانواده توجـه بـه موانـع آسـیب     به نقش مهـم و محـوري زنـان سرپرسـ    وجهتبا

یاري اسـت. براسـاس تحقیقـات    چگونگی مقابله آنـان برابـر مشـکالت حـائز اهمیـت بسـ      
در زمینـه هـاي   دیـ ایزنان سرپرست خانوار بوجود ميکه برایلیمسایطورکلهب،شدهانجام

و یشـغل يریـ گمیدر تصـم یکاستی اجتماعی؛تیحما؛منابعيفردي روانشناختیهایژگیو
: Julianne & Hang-Shim،2019(جولیـان و هانـگ شـیم   ؛  نوع مقابلـه بـا چـالش ها   یلیتحص
بهداشـت و  ل،یغل مناسـب و تحصـ  از مسـکن، شـ  يبرخوردارهاينهیکمبود در زم)؛ 143

عـزت نفـس   ی ،مشکالت مال؛ ) 1397:165و همکاران،يمندگاری(علییغذاتیمنا،درمان
)؛Brown & Moran،2019:21،افسـردگی(براون و مـوران  یاجتمـاع تیـ حماعـدم ن،ییپـا 

ـ پارانو،یاختالالت اضـطراب  ،Stack & Meredith(اسـتک و مردیـت  یو افکـار خودکشـ  دیی
ـ نامناسب( کهیو تغذیکاهش سالمت عموم؛ )2017:233 اخـتالالت  )؛ 1397:94و زارع،ای

ی لیتحصـ ،افـت يپرخطـر، بزهکار يرفتارهـا جسمانی و روانشناختی زنان و فرزندان آنهـا؛ 
دهقـانی، ()؛اختالفـات و مشـاجرات خـانوادگی   1396:53، و همکـاران یروغنچـ (فرزندان

رخاشگري کالمی و فیزیکی فرزندان نسـبت بـه مـادران   فرزندي ، پ- ؛مسایل والد)1397:16
-Pollmannی (پلمـن اسـکالت  نگرش اجتمـاع )؛et alPagani،2003:119پاگانی وهمکاران(

Schult،2017 :4(  براتـی و) ؛ کمبود حمایت خانواده و خویشان ، کاستی در امنیت اجتماعی
هـاي  طرح هاي خوداشتغالی، آمـوزش ) ، میزان ناکافی وام هاي کم بهره، 1397:43ساالري، 

؛  کاستی  از نظـر سـطح درامـد بـه     ) 1395:51،یمانی(راغفر و سلعمومی و مهارت آموزي 
دلیل کمبود  دسترسی به موقعیت هاي رهبري ، مدیریتی ، تجارت و سیاست ( شیال و کـاال 

Sheela & Kala ،2013       مـنش  ) طـرد اجتمـاعی ، تبعیضـات فرهنگـی و مردسـاالرانه (نیـک
از دسته مشکالتی است که می تواند بـه زنان،خـانواده و در نهایـت    )1396:115وکالنتري،

جامعه آسیبهاي جدیدي وارد کند .
يمتفـاوت از دیگـر  يو تجربه ايتواند راهبرد مقابله ایهر کس م،تجربه سرپرستیدر

و يمعنـو - يقـاد اعتيباورهـا ،يفـرد یروانشـناخت يهـا یژگیبه این معنا که و.داشته باشد
گـذار باشـد.از نظـر    ریتوانـد تـاث  یآنها، ميمقابله اي، در راهبردهامتفاوتیاجتماعطیشرا

ــولکمن ( ــه تالشــLazarus & Folkman،1984 :400الزاروس و ف ــارهاي) مقابل و يرفت
ـ یو بیدرونژهیويازهانیرفعمنظوراست که به یشناخت کـه بـا   ردیـ گی،صـورت مـ  یرون
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بـا آمـوزش   یـا  و خودجـوش فـرد ،بطـور مختارانـه   يو انـرژ روهـا ینيده سـاز آمـا ،جیبس
زا فشـار يهـا تیـ کـاهش موقع ایرییتغ،راهبردهاي مقابله اي را آنها بعالوه .دیایمدستبه

ـ ، فـرار  یننشیعقب،از جمله مواجهههشت روش مجزا معرفی کرده اند که با  ، اجتنـاب ای
مواجهـه  يبـرا ، حل مسئله و تیمسئولرشی، پذیاعاجتمتیحماي، جستجویخودکنترل

) نیـز  Moos & Schaefer   ،1993  :240.مـوس و اسـکافر (  ی صورت می گیردبا فشار روان
و یاجتنـاب طـه حیدو(گرفتنـد نظـر دررازافرد نسبت به عامل تـنش يرگینخست جهت

.نمودنـد بیـ ترک) يو رفتـار یشـناخت طـه ی(دو حشخصي) سپس با سبک مقابله ایشیگرا
،یشـ یگرا- یالف)مقابلـه شـناخت  ی،از جملـه را در چهار نوع اساسيمهارت مقابله اجهینتدر
ی اجتنــاب- يرفتــارهمقابلــ، د)یاجتنــاب- یشــناختمقابلــهج)،یشــیگرا- يرفتــارلــهمقاب)ب

بـه  Lazarus )Cohen،1979 &کـوهن و الزاروس مثبتیابیارزچنین بنابر. همکردندیمعرف
)  در یک راهبردمقابله اي کارامد، ارزیـابی موقعیـت امیدوارانـه    1396:85عیسی نژاد، نقل از

و مثبت است و سازمان بندي مجدد  همراه با کنترل هیجانات ، صـورت مـی گیـرد .سـپس     
ـ     ه سـوي اهـداف در راسـتاي حـل     اقدام به رفتار مناسب به منظور رفـع موانـع و حرکـت ب

ـ ، مقابـل در سازمان دهی مـی شـود .  مشکالت ـ نراایاول و پ Powell & Enright،1990(تی
و فهـم  صیدر تشـخ یرا، نـاتوان ناکارامـد  اي مقابلهيراهبردها) 1396:50،ياز مرشدنقل
بـار بتیو مصـ منطقـی ریغيرهایکه شامل تفسکنندیمفیاست، توصانیه در جرچه کآن

،و جسـمانی کـردن مشـکالت   یمدارانه منفـ جانیهيواکنش ها،موجود تیدر مورد موقع
سـم یو اسـترس ارگان ازهـا ینشـوند، یناسـازگارانه موجـب مـ   هـاي پاسخدر آن باشد ومی
ازنظـر لوتـانز  و همکـاران   همچنـین  .داردگاه نثباتیبیتیشده و فرد را در وضعدتریشد

)etalLuthans2015:32(ینیخوشـب ،يخودکارآمديبا مولفه هایروانشناختيهاهیسرما،
؛ارزیـابی مثبـت فـرد از    یمثبـت روان شـناخت  يهایکاربرد توانمندبر يو تاب آوريدواریام

وافـزایش شـادمانی   فـرد يهـا ییتوانـا اوضاع و احتمال موفقیت بر مبناي تالش و پشتکار،
)1397:16ار،یـ ورمزیینقل از رضـا Lazarus،1993تمرکز دارد.همچنانکه از نظر الزاروس (

یمنفـ جانـات یبـر ه نیز سرمایه هاي روانشناختی به افراد کمک میکند با خصـایص مثبـت ،  
یابنـد.از سـویی   ربرابر موانع ، درتریپذانعطافتر،کپارچهیتر ، خودشان را  خالقو غلبه کنند

وجـوه  ) سـرمایه هـاي اجتمـاعی    21: 1396، نقل از عالمـه زاده، Putnamاز نظر پاتنام(دیگر
باشـد کـه مـی توانـد بـانی نفـع       ، مـی ها شبکه،پیوند درگوناگون از جمله اعتماد، هنجارها 

فرصت هـا، اطالعـات،   يهانهیزمکاهش مشکالت و افزایش سالمت روان گردد و ،جمعی
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دهـد .همچنـین از نظـر    شیافراد  افـزا يرا برایمناسب اجتماعيهاتیو موقعيمادمنابع 
و يهمکـار يافراد بـرا ییوانات) نیز1396:34شوان،یشیلینقل از جل،Fukuyamaفوکویاما (

هیسـرما یاصـل هیـ دو پاکـه  و اعتمـاد یاجتمـاع يهنجارهـا ، باعث افـزایش تعاون با هم
کارامد باشـد. عـالوه بـر عوامـل     می تواند عاملی موثر بر مقابله ی است ، می گردد و اجتماع

شده، به نظر میرسد در دنیاي ماشینی و  مادیگراي امروزه ، معنویت نیز میتواند راهبـردي  ذکر
براي مقابله با مشکالت باشد. هوش معنوي مرتبط با حیطه شهودي، رشـد و تعـالی، معنـا و    

1395، نقل از دارایـی، King،2007شد که از نظر کینگ(معنویت، توکل و ارتباط با خدا می با
) کاربست انطباقی اطالعات فرامادي ، جهت حـل مشـکالت ، اسـتقامت و رسـیدن بـه      26:

اهداف می باشد و با پشتوانه آن می توان با تحلیل وجودي و درونی ، جهت حـل مسـئله در   
توانـد عملکـرد   یمـ تیمعنونیز ) Emmons،2000:8دنیاي بیرونی اقدام کرد.از منظر ایمونز(

هوشـیاري نسـبت بـه    برتـر تیـ ظرفو بـا ویژگـی هـاي    کنـد ینـ یبشیفرد را پـ يسازگار
نشـان دادن  يبـرا لیورود به رفتارها و فضاتیظرفمحدودیت هاي مادي ،مراقبه و مکاشفه، 

جهـت حـل   ياز منـابع معنـو  يریـ گبهـره ییتوانـا و رحم و تواضع،يبخشش، سپاسگزار
قابل تعریف است.،مشکالت

ـ فرادرخاتمه بـا توجـه بـه عوامـل بیـان شـده ، جـا دارد بـه دیـدگاه           سیو لـو دنبرگی
Frydenberg&Lewis)،1993:255   ـ د، افـراد در سـبک بـارور    ) نیز اشاره گردد کـه بیـان کردن

حمایت معنوي از جمله دعا،اعتقـاد بـه خـدا    ، درونیو آرامشینبیبا حفظ خوش،مقابله اي
و از طرفی کسب حمایت هـاي  روانی- یتوجه به سالمت جسمانی وخت کوشسعالوه هب

و مشورت بـا  گذاشتن مشکل انیدر ماجتماعی با تقویت تعلق خاطر، رابطه اجتماعی موثر،  
دیگران، بطور کارامدي برابر موانع زندگی برخورد می کننـد..در مقابـل در سـبک نابـارور و    

د بـا تخلیـه هیجانـات منفـی، سـرزنش خـود، وابسـتگی        ، افـرا ناکارآمـد یاجتنابيراهبردها
اجتماعی یا کناره گیري اجتماعی، بطور مخربی با مشکل مواجه می شوند.

از انجاکــه جامعــه درحــال تغییروپیچیــدگی روزافــزون اســت ونقــش زنــان سرپرســت، 
درخانواده و جامعه، بسیارمهم است با بررسی دقیق و جامع تـر موقعیـت آسـیب پـذیر ایـن      

شناسـایی و  ناسب با متغیرهاي تاثیر گذار جهـت ، به نظر میرسد نیاز به تدوین الگویی منازن
راهبردهاي مقابلـه اي برابرمشـکالت متعددمیباشـدتا منجـر بـه اسـتخراج اطالعـات و        ارتقا

دانشی سودمنددر برنامه ریزي، براي پیشگیري و رفع تعارضات و مشـکالت،همچنین ارتقـا   
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گیـرد. مـورد توجـه قـرار   زنان سرپرست و حتی خانواده آنهـا، سطح سالمت جسم و روان 
بنابراین محقق درصددتدوین مدل ساختاري راهبردهـاي مقابلـه اي براسـاس سـرمایه هـاي      

ی بامیانجیگري هوش معنوي زنـان سرپرسـت خـانوار بـوده اسـت و      روانشناختاجتماعی و 
فرضیه هاي پژوهش به شرح زیر می باشد:

اصلیۀفرضی1.2
ساختاري راهبردهاي مقابله اي بـر اسـاس سـرمایه هـاي روانشـناختی و اجتمـاعی بـا        مدل

گري هوش معنوي در زنان سرپرست خانوار برازش کافی دارد.میانجی
ــان  . 1 ــه طــور مســتقیم و معناداربرراهبردهــاي مقابلــه اي در زن ســرمایه روانشــناختی ب

سرپرست خانوار تاثیر می گذارد.
طور مستقیم  و معناداربرراهبردهاي مقابلـه اي درزنـان سرپرسـت    سرمایه اجتماعی به.2

خانوار تاثیر می گذارد.
هوش معنوي به طورمستقیم ومعنـادار بـر راهبردهـاي مقابلـه اي درزنـان سرپرسـت       . 3

خانوار تاثیر می گذارد.
سرمایه روانشناختی  بامیانجی گـري هـوش معنـوي اثـر غیرمسـتقیم ومعنـاداري بـر       . 4

ي  مقابله اي در زنان سرپرست خانوار دارد.  راهبردها
ســرمایه اجتمــاعی بامیــانجی گــري هــوش معنــوي اثــر غیرمســتقیم و معنــاداري بــر . 5

راهبردهاي مقابله اي درزنان سرپرست خانوار دارد.

روش پژوهش.3
ینیگزو روش نمونهنمونه،يآمارۀجامع1.3

،یپژوهشـ ويازمتون نظر،بااستفادهيکاربردوهدفی درمطالعه حاضرازنوع همبستگمحقق
يزنـان سرپرسـت اقـدام کـرد. بـرا     يمقابلـه ا يراهبردهـا نهیدر زمییالگونیصدد تدودر

و یمرکـز، دانشـکده روانشناسـ   - نامـه از دانشـگاه تهـران   یپس از اخذ معرفـ ،ینیگزنمونه
ـ اسـتان تهـران و ارا  یستیمشاوره ،جهت پژوهش با مراجعه به سازمان بهز نامـه و  یعرفـ مهی

صـورت کـه بـر اسـاس     نیاخذ شد.بدیستیمراکز تحت پوشش بهزی،اساميجلب همکار
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بـه صـورت   ،یسـت یتحـت پوشـش بهز  يدرصد تعداد زنان سرپرسـت در بخـش هـا   اریمع
(تعـداد در  اریتعداد)،شـهر نی( با کمتـر راناتیشمي) از بخش هاياهی(سهميبعديبندطبقه

ـ تعـداد ) باته نیشـتر یحد متوسط)و شـرق تهران(بـا ب   زنـان سرپرسـت(با مـالك    سـت یلهی
سال تحـت  کیفرزند، حداقل يساله ، سوادحداقل خواندن و نوشتن ، دارا55تا 20:يورود

با توجه بـه  يبودن)نمونه اگریفرد دتی: تحت حمایبودن ومالك خروجیستیپوشش بهز
ـ ،درا5Q<n<15Qرمـول )وفQ(رهـا یتعداد متغ ـ نتخـاب گرد نفـر ا 300پـژوهش تعـداد  نی د،ی

نفرازشـرق تهـران انتخـاب شـدند.    180وارینفـر از شـهر  100؛راناتینفر از شم20نیبنابرا
يجلـب همکـار  زه،یانگجادیداده شد.به منظور ايبه نمونه امارقیتحقيسپس پرسشنامه ها

آنها،دسـتورالعمل  يبابـت همکـار  بدکاالو اهدا سـ ییرایپذ،ی،ضمن قدردانيدر نمونه امار
.بعالوه به آنهـا  دیگردهیارایحاتیخوانده وتوضیپرسشنامه ها،به صورت شفاهوستیپیکتب
ریتفسـ یبه صورت کلي)اطالعات فرد2ماند،یآنها محفوظ متی) هو1داده شدکه نانیاطم

هـا داده هـا   نامهپرسشـ ياست. پس از اجراياری) پاسخ به پرسش نامه ها اخت3خواهد شدو
.قرار گرفتلیوتحلهیموردتجزSMARTPLS-3توسط نرم افزار 

. ابزار پژوهش4
ـ پرسش1.4 Coping Responsesاي بلینگـز و مـوس  راهبردهـاي مقابلـه  ۀنام

Inventory)CRI(
این پرسشنامه نحوه پاسخگویی افراد به حوادث اسـترس زا را مـی سنجد.نسـخه اولیـه ایـن      

ه رفتـاري مسـئله مـداروهیجان    سئوال بلی / خیر بود کـه دو نـوع مقابلـ   19پرسشنامه شامل 
مولفه مقابله متمرکـز بـر ارزیـابی    5مداررامورد سنجش قرارمیداد.سپس آنها پرسشنامه  را  با 

شناختی؛مقابله متمرکز برحل مساله ؛مقابلـه متمرکزبرهیجان؛مقابلـه مبتنـی برجلـب حمایـت      
کـرت  سـوال بـا مقیـاس لی   32الت بـا  اجتماعی ومقابلـه متمرکزبـر جسـمانی کـردن مشـک     

هـاي  و بـراي خـرده مقیـاس   79/0ی کـل  اي، ارتقـا دادند.ضـریب پایـایی بازآزمـای    رجهد4
، بـراي مقابلـه مبتنـی بـر ارزیـابی      65/0، براي مقابله مبتنی بر مهـار هیجـانی   90/0مسأله حل

و براي مقابلـه مبتنـی بـر    90/0، براي مقابله مبتنی بر جسمانی کردن مشکالت 68/0شناختی 
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گزارش شده است و اعتبارهمسانی درونی این پرسشـنامه نیـز   90/0تماعی جلب حمایت اج
).1390گزارش شده است(فتحی،66/0میزان 

ـ پرسش2.4 Psychological Capitlaشـناختی لوتـانز  هـاي روان سـرمایه ۀنام

Questionnaires)PCQ(
ش بینـی و  مولفـه امیـدواري، تـاب اوري،خـو    4این پرسشنامه مقادیر استاندارد شـده یعنـی   

سوال با مقیاس شش گزینـه اي لیکـرت میباشـد. روایـی     24خودکارامدي را میسنجدوشامل 
90/0سازه . محتوا و صوري آن مورد تایید است. لوتانز و همکاران پایایی ایـن پرسشـنامه را   

).1394گزارش کرده اند( ایرانی، 

ــپرســش3.4 ــولنســرمایهۀنام Psychological Capitlaهــاي اجتمــاعی ب

Questionnaires )SC- IQ(
مولفـه آن،  4تنظـیم شـده اسـت .   درجـه اي ،  4سوالی با مقیاس لیکـرت  36این پرسشنامه 

هاي اجتماعی، اعتماد اجتماعی، همکاري هاي اجتماعی و انسجام اجتماعی اسـت کـه   شبکه
حیطـه مشـارکت در اجتماعـات محلـی،     8سواالت مطـرح شـده درایـن پرسشـنامه شـامل      

می در فعالیت هاي اجتماعی، اعتماد و امنیت، ارتباط با همسایگان، ارتباط بـا دوسـتان   پیشگا
و خـانواده، قــدرت تحمـل تفاوتهــا، ارزشــهاي  زنـدگی و ارتباطــات کـاري میباشــد . ایــن     
پرسشنامه ابتدا، ترجمه شده و روایی پرسشنامه زیر نظر اسـاتید و متخصصـان صـاحب نظـر     

بدسـت  82/0گردید.پایایی پرسشنامه با ضریب الفـاي کرانبـاخ   در این حیطه بررسی و تایید 
).1396امده است(عالمه زاده،

)Spiritual Intelligence Scale)SISهوش معنوي کینگۀنامپرسش4.4
درجـه اي  تنظـیم شـده اسـت.     5گویه دارد و بر اساس مقیاس  لیکـرت  42این پرسشنامه 

ودي، تولید معناي شخصی، بسط حالت هوشـیاري و بعالوه مولفه هاي آن تفکر انتقادي وج
ـ بـه منظـور سـنجش پا   روایی آن را تایید کـرده و  نگیکآگاهی متعالی می باشد. ـ ا،ییای نی

ـ مانند مقيگریمعتبر ديرا با پرسشنامه هااسیمق اسیـ مق،یفراشخصـ يریخـود تفسـ  اسی
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آنهـا را  یهمبسـتگ بیرضـ کهقرار دادسهیمورد مقایرونیو بیدرونينداریداسیعرفان،مق
بدسـت  89/0کرونبـاخ  يآلفابی، ضرنیزرانیبدست امد. در ا58/0، 67/0،63/0بیبه ترت

).1396،یامده است(حسام

هایافته.5
) ،داراي تحصـیالت  ٪33/58سـاله( 42- 52بیشترین تعداد زنان سرپرسـت ، درنمونه تحقیق 

)  ،بـا وضـعیت جسـمانی    ٪67/60اي() ،داراي مسکن اجـاره  ٪67/49) ،بیکار(٪71دیپلم(
) ٪67/55) ، با علت سرپرستی طـالق ( ٪33/36نفره(3) ، داراي بعدخانوار ٪67/55سالم (

)،بــا تحصــیالت ٪33/6ســاله(20- 30) و کمتــرین تعــداد ٪33/67و بــا بیمــه ســالمت(
سـتی  )بـا علـت سرپر  ٪33/3نفـره( 4)،با بعد خانوار٪4)،با مسکن ورثه اي(٪1لیسانس(

) شناســایی شــد.بعالوه شــغل ٪33/0) ، و بیمــه تــامین اجتمــاعی(٪67/2همســرمتواري(
) را بین زنان سرپرست داشت و فقـط یـک نفـر مبـتال بـه      ٪33/0کمترین فراوانی(مدرسی

) گزارش شد.٪33/0بیماري اچ آي وي(

هاي توصیفی متغیرهایافته1.5
قیق تر ، سعی به بررسی ارتباط متغیر هاي پـیش  در این مطالعه، محقق به منظور مطالعه اي د

بین و میانجی با تک تک زیرمقیاس هاي متغیر مالك(راهبردهاي مقابله اي) داشت که بـدین  
شرح است :

پژوهشيرهایمتغنیبرسونیپیهمبستگبیضرا.1جدول 

مولفه هاي متغیر مالك

و مولفه هاي متغیر پیش بین
میانجی

مقابله مبتنی بر 
رزیابی ا

شناختی
مقابله مبتنی بر 

مقابله هیجان مدارحل مساله
مقابله مبتنی بر 

حمایت 
اجتماعی

مقابله مبتنی بر 
جسمانی کردن 

مشکالت

خودکارآمدي

امیدواري

تاب آوري
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خوش بینی

محلیمشارکت اجتماعی

یتهاي اجتماعیفعال

و امنیتاعتماد

ارتباط با همسایگان

ارتباط با دوستان و خانواده

قدرت تحمل تفاوت ها

ارزش هاي زندگی

ارتباطات اجتماعی

ر انتقادي وجوديتفک

آگاهی متعالی

معناسازي شخصی

گسترش خودآگاهی

تمـام ابعـاد   نیبـ یسـتگ همببیمشخص اسـت کـه ضـر   ) 1ي جدول(هاافتهیمطابق با 
دار اسـت.  یمعنـ ياز نظـر آمـار  یانجیـ و مپیش بینيرهایبا ابعاد متغيمقابله ايراهبردها
بـر  یو مقابله مبتنیمحلیمشارکت اجتماعمتغیرهاينیبیهمبستگبیضرنیشتریبعالوه ب

ارتبـاط بـا دوسـتان و   متغیرهـاي  نیبـ یهمبستگبیضرنی)و کمتر61/0(یشناختیابیارز
)بدست امد.- 12/0کردن مشکالت (یبر جسمانیخانوادو مقابله مبتن

از طرفی ، در این تحقیق براي تجزیه و تحلیـل فرضـیه هـاي پـژوهش از روش تحلیـل      
مدل یابی معادالت ساختاري استفاده شد ولی براي انجام آن ،نخسـت بایـد پـیش فرضـهایی     

نرمال: دربررسی توزیع پراکنـدگی  الف.پیش فرض اول، توزیعمورد بررسی قرار می گرفت :
هیچ یک از مقادیر چولگی وکشـیدگی ، مشـکل افـرین نبودنـد.    ع،ینرمال بودن توزداده ها و

ی چندگانه بین متغیرهاي پـیش بـین:   همبستگب)پیش فرض دوم، عدم وجود هم خط بودن 
باشـد  3استفاده شد که  نباید باالتر از عـدد VIFبه منظور بررسی این پیش فرض از شاخص 

(تا شرط عدم هم خط بودن چندگانه برقرار باشـد) کـه درایـن تحقیـق رعایـت شـده بـود.        
) و بیشـترین مربـوط بـه    490/1که کمترین مقدارمربوط به قدرت تحمـل تفاوتهـا (  طوريهب

کـه  ) بود. ج)پیش فـرض سـوم،تعیین پـذیري مـدل: بـراي ایـن      474/2ارتباط با همسایگان(
قابـل بـرآورد باشـد، بایـد مـدل      عاملی و سایر پارامترهاي مـدل  ضرایب رگرسیون ، بارهاي 

تعیین باشد یا به عبارت بهتر ،درجات آزادي مدل از تعداد مجهوالت، باالتر باشد. بـراي  قابل
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کار در هر عامل مکنون، ضرایب یکی از بارهاي عاملی که داراي بیشترین پایایی بـر روي  این
چنـین  هـم ده شد و از این طریق مدل تحقیق قابل تعیین بود.قرار دا1همان عامل بود برابر با 

قبل از اینکه هرگونه تفسـیري از ضـرایب بدسـت آمـده ارائـه شـود بایـد از بـرازش مـدل          
)نتــایج 4ین منظــور، در جــدول(پیشــنهادي بــا داده هــا اطمینــان حاصــل مــی شــد. بــه همــ

:هاي برازش مدل مفروض با داده هاي تجربی گزارش شده استشاخصه

شاخصه هاي برازش داده ها با مدل مفروض.2جدول 

خی دو
χ2

706/966=χ2

غیر معنی دار)df=)421درجه آزادي 

3کوچکتر از 29/2نسبت خی دو به درجه آزادي
CFI91/0 90/0بزرگتر از
GFI92/0 90/0بزرگتر از

RMSEA076/0 08/0کوچکتر از

ص هـاي بـرازش از مقـدار    سـت کـه کلیـه شـاخ    ) مشخص ا2با توجه به نتایج جدول(
اسـت کـه   29/2قبولی برخوردار هسـتند. بـراي مثـال انـدازه نسـبت خـی دو برابـر بـا         قابل

اسـت کـه روي هـم رفتـه دال بـر     90/0بزرگتر از GFIو CFIاست یا مقادیر 3ازترکوچک
ـ    این ل ل قبـولی برخـوردار اسـت و مـد    است که مدل مفروض شـده تحقیـق از بـرازش قاب
امده در زیر نمایان است:دستبه

مدل برازش شده.1شکل
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رهایمتغاستنباطیهايیافته2.5

ضرایب استاندارد مسیر مستقیم برآورد شده بین متغیرهاي پژوهش.3جدول 

ضریب استانداردارتباط مستقیم
(بارعاملی)بتا

انحراف 
Tمعیار

سطح 
معناداري 

p

مبتنی بر ارزیابی مقابله >- سرمایه روانشناختی 
شناختی

مقابله مبتنی بر حل مساله>- سرمایه روانشناختی 

مقابله مبتنی بر حمایت >- سرمایه روانشناختی 
اجتماعی

مقابله مبتنی بر جسمانی >- سرمایه روانشناختی 
کردن مشکالت

مقابله هیجان مدار>- سرمایه روانشناختی 

مقابله مبتنی بر ارزیابی >- سرمایه اجتماعی 
شناختی

مقابله مبتنی بر حل مساله>- سرمایه اجتماعی 

تنی بر حمایت مقابله مب>- سرمایه اجتماعی 
اجتماعی

مقابله مبتنی بر جسمانی کردن >- سرمایه اجتماعی 
مشکالت

مقابله هیجان مدار>- سرمایه اجتماعی 

مقابله مبتنی بر ارزیابی شناختی>- هوش معنوي 

مقابله مبتنی بر حل مساله>- هوش معنوي 

مقابله مبتنی بر حمایت اجتماعی>- هوش معنوي 

مقابله مبتنی بر جسمانی کردن >- هوش معنوي 
مشکالت 411/0 

مقابله هیجان مدار>- هوش معنوي 

به منظور بررسی فرضیات تحقیق به طور دقیق تر در ایـن پـژوهش ، ارتبـاط متغیرهـاي     
مـالك راهبردهـاي مقابلـه اي،    پیش بـین و میـانجی بـا تـک تـک زیرمقیـاس هـاي متغیـر        

) نشان داده شـده اسـت، در رابطـه    3بررسی قرار گرفته است در نتیجه ،درنتایج جدول(مورد
ـ  مقابلـه اي یعنـی راهبردهـاي    ا زیرمقیـاس هـاي راهبردهـاي    مستقیم سرمایه روانشناختی  ب

و راهبـرد مبتنـی برحمایـت    )>01/0P؛B=171/0اي متمرکز بر ارزیـابی شـناختی (  مقابله
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ارتبــاط  مثبــت معنــادار و بــا مقابلــه جســمانی کــردن )>01/0P؛ B=407/0اجتمــاعی (
) p>05/0؛B=- 126/0مـدار ( )  و مقابلـه هیجـان   >B,05/0P=- 127/0مشـکالت (  

بـا ضـریب   ارتباط منفی معناداري مشاهده شد ولی با راهبـرد مقابلـه مبتنـی بـر حـل مسـاله      
- و 96/1( که در بـازه  t=427/1و اطمینان ٪95)  با P>  0/05؛ B=093/0بستگی ( هم
ایه اجتمـاعی، بـا   ارتباط معناداري بدست نیامد.همچنین در رابطـه مسـتقیم سـرم   بود )96/1

)و حمایـت  B= 176/0( )،حـل مسـاله  B= 419/0( مقابله متمرکز بـر ارزیـابی شـناختی   
) ارتبـاط مثبـت معنـادار  و بـا راهبردهـاي مقابلـه اي هیجـان مـدار         B= 154/0( اجتماعی

)256/0 -=B)215/0)و جسمانی کردن مشکالت -=B     ارتبـاط منفـی معنـادار، درسـطح (
بدست امد.بعالوه یافته هاي گزارش شده گویاي این است کـه هـوش   )>01/0P(معناداري

) و مقابلـه  >01/0P؛B=167/0معنوي نیز، باراهبردهاي مقابله مبتنی بر ارزیابی شـناختی (  
مقابلـه  درصد اطمینان ارتباط مثبت و با 99) با >01/0P؛B=181/0مبتنی بر حل مساله  ( 

B=- 127/0) و مقابله جسـمانی کـردن مشـکالت(    >05/0P؛B=157/0هیجان مدار  ( 

,05/0P< درصد اطمینان ارتباط منفی معنا داري دارد. . با این حال، هوش معنوي بـا  95) با
،B=063/0درصد اطمینان  ، تاثیر معنی داري بر راهبردهاي مبتنی بر حمایت اجتمـاعی(  95
05/0p و  (121/1=tکه در باز ) بود ) نداشت.96/1- و 96/1ه

ضرایب استاندارد  مسیرغیر مستقیم برآورد شده بین متغیرهاي پژوهش.4جدول 
15770مقابله مبتنی بر مهار جسمانی>- هوش معنوي >- سرمایه روانشناختی 

مقابله هیجان مدار>- هوش معنوي >- سرمایه روانشناختی 

مقابله مبتنی بر ارزیابی >- هوش معنوي >- سرمایه روانشناختی 
شناختی

مقابله مبتنی بر حمایت >- هوش معنوي >- سرمایه روانشناختی 
اجتماعی

مقابله مبتنی بر حل مساله>- هوش معنوي >- سرمایه روانشناختی 

مقابله مبتنی بر حل مساله>- هوش معنوي >- سرمایه اجتماعی 

مقابله مبتنی بر ارزیابی شناختی>- هوش معنوي >- سرمایه اجتماعی 

مقابله مبتنی بر حمایت >- هوش معنوي >- سرمایه اجتماعی 
اجتماعی

76مقابله مبتنی بر مهار جسمانی>- هوش معنوي >- سرمایه اجتماعی 

7مقابله هیجان مدار>- هوش معنوي >- سرمایه اجتماعی 
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بر اساس یافته هاي آزمون بوت استرپینگ ،هـوش معنـوي ارتبـاط مثبـت بـین سـرمایه       
) >B ،01/0P=064/0ا مهارت هاي مقابله اي متمرکز بر ارزیابی شـناختی (  روانشناختی ب

)  و ارتبـاط منفـی بـین سـرمایه     >B ،01/0P=069/0و مقابلـه مبتنـی بـر حـل مسـاله (      
) همچنـین  مقابلـه   >B ،05/0P=- 060/0روانشـناختی و  مقابلـه متمرکـز بـر هیجـان (      

) را مـور میـانجی گـري    >B ،05/0P=  - 035/0ت( متمرکز بـر جسـمانی کـردن مشـکال    
) و B ،05/0>p= 024/0می دهد،ولی با مقابله مبتنـی برجلـب حمایـت اجتمـاعی(     قرار
11/1 =t بود ) این میـانجیگري  ،معنـادار دیـده نشـد. همچنـین      96/1- و 96/1( که در بازه

هبردهاي مقابله مبتنی بـر ارزیـابی   هوش معنوي ارتباط مثبت  بین سرمایه هاي احتماعی با را
) >B ،05/0P=034/0)؛ مقابله مبتنی بر حـل مسـاله(   >B ،05/0P=031/0شناختی ( 

مقابله جسـمانی کـردن   ) و>B ،05/0P=- 029/0و ارتباط منفی با  مقابله هیجان مدار ( 
ا این حال، هوش معنـوي بـا   ) را میانجی گري می کند. ب>B,05/0P=- 22/0( مشکالت

ه هـاي اجتمـاعی و راهبردهـاي    درصد اطمینان  ، تاثیر معنی دار  میـانجی ، بـین سـرمای   95
و 96/1( کـه در بـازه   t=982/0) و < B ،05/0P=012/0بر حمایت اجتماعی( مبتنی

بود )نتوانست نشان دهد.96/1- 

يریگجهیبحث و نت. 6
يازروش معادالت سـاختار پژوهش،يرهایمتغانیمیروابط علیبررسيبرا، در این مطالعه

اسـت، یعلـ يالگوهـا لیـ و تحلهیـ تجزيکه مبنارهایمتغیهمبستگسیماترواستفاده شد 
يرهـا یهمـه متغ انیـ آن هـا نشـان داد کـه م   يو سـطح معنـادار  یهمبستگبیهمراه با ضرا

ـ تب. بـراي  وجـود دارد  یقابل قبولیپژوهش همبستگ يمـدل سـاختار  :یاصـل هیفرضـ نیی
ـ بـا م یو اجتمـاع یروانشناختيهاهیبر اساس سرمايمقابله ايراهبردها هـوش  يگریانجی

، مـی تـوان بیـان کـرد سـرمایه هـاي       داردیدر زنان سرپرست خـانوار بـرازش کـاف   يمعنو
ي و سـرمایه هـاي   و خودکارامدینیب،خوشيتاب اور،يدواریامروانشناختی با مولفه هاي

و یاجتمـاع يهـا يهمکـار ،یاعتمـاد اجتمـاع  ،یاجتماعيشبکه هاجتماعی با مولفه هاي ا
ـ تول،يوجـود يتفکـر انتقـاد  با میانجیگري هوش معنوي با مولفه هايیانسجام اجتماع دی

ی مـی توانـد بـر راهبردهـاي مقابلـه اي      متعالیوآگاهياریبسط حالت هوش،یشخصيمعنا
بـه عنـوان   یروانشناختيهاهیسرماریگونه که تاثنیبدارد .زنان سرپرست خانوار تاثیر بگذ
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ـ  یم،يمنبع مثبت نگر فردکی ي، تعهـد، تـالش بـرا   نـه یو کـارکرد به یتواند آرامـش روان
ـ زیـ چـالش برانگ فیدر وظاتیموفق . )2015:28داشـته باشـد(لوتانز و همکـاران،   یرا در پ

مثبـت  يهایبـه توانمنـد  ،یناختروانشـ يهـا هیمثبـت نگـر سـرما   کـرد یروکـه در طوريهب
و نگاه مثبت بـه زمـان   دیام،يشود تا فرد با استقالل و خودکارامدیمتمرکز،یشناختروان

ـ ، بتوانـد بـا ارز  يریو انعطاف پذیی، سخت روندهیحال و ا و حـل مسـئله،  یشـناخت یابی
بـا  ییارویـ مـدار ،بـه رو  جـان یهيو اجتنـاب از مقابلـه هـا   یاجتمـاع يهاتیگرفتن حما

و تعـاون  يهمکارنییجهت تبیبه عنوان راه،کهیاجتماعهیمشکالت بپردازد. بعالوه سرما
مشـارکت ،اعتمـاد متقابـل    ونـدها، یوجوه گونـاگون پ شتر،یکسب سود بيبراگریکدیافراد با

1377،ي، ترجمـه صـبور  Coleman،1990شده است (کلمنیشبکه معرفکیياعضاانیم
زنـان  يبـه مشـکالت ،بـرا   دنامـ قیفـا يدر راسـتا ینوان منبع اجتماعتواند به عی، م)34:

کـه  يمـاد يمـاورا ییرویبر ندیبا تاکيهوش معنویسرپرست خانوار ،اثرگذار باشد.از طرف
و خداونـد یبـه اتحـاد بـا هسـت    دنیهـا و رسـ  انسـان عـت، یوحدت با طبجادیبه ادتوانیم

) در نمونـه  1395:52،ینقـل از زمـان  Torson& Plant،2005(تورسون و پالنته ،گرددمنجر
می تواند در راهبردهاي مقابله اي این زنان مـوثر باشـد کـه ایـن یافتـه بـا شـواهد        زینيآمار

تجربی مبنی بر ارتباط متغیرهاي ذکر شده به عنوان عوامـل مـوثر بـر راهبردهـاي مقابلـه اي      
و هـن ی(یمشـارکت اجتمـاع  بـا یروانشـناخت يهاهیسرمامتغیرهاي ارتباط کارامد از جمله 

ي(اکبـر یاجتمـاع سرمایه هـاي  بایروانشناختيهاهی)؛ سرماYiheng et al،2020همکاران
ـ با حمايدواریو اميتاب اور؛)1398و همکاران،يگوابر (تارتـار و همکـاران،  یاجتماعتی
،و بسـتان ی(نصـرت ی و رضـایت مندي مـذهب يریـ گبا جهتیشناختروانهیسرماو )1397
همسو می باشد.)1397

بـا  یانجیـ و منیبـ شیپيرهایارتباط متغ،ترقیدقیبررسيبراجاکه در این تحقیق،از ان
ـ مقابلـه  متمرکـز بـر ارز   (:مـالك ریـ متغيتک تک مولفه هـا  متمرکـز  ؛مقابلهیشـناخت یابی

رکزبـر  ومقابلـه متم یاجتماعتیبرجلب حمایمبتنجان؛مقابلهیمقابله متمرکزبره؛مسالهبرحل
تـه اسـت، فرضـیات فرعـی، بـدین شـرح       گرفرقرایمورد بررس)کردن مشکالت یجسمان

طور جزیی تر مورد تبیین قرار گرفته است.هب
يراهبردهـا يو معنـادار بـر مولفـه هـا    میبه طور مستقیروانشناختهیسرمااول)هیفرض
يو راهبردهـا یانشـناخت رويهـا هیسـرما میارتباط مسـتق نییگذارد. درتبیمریتاثيمقابله ا
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ـ ارزيارتباط بـا مهـارت مقابلـه ا   دییدر خصوص تاي،مقابله ا تـوان بـه   یمـ ،یشـناخت یابی
ـ استناد کرد.بر اسـاس ا )Endler & Parker)1992:861اندلر و پارکرينظريمفروضه ها نی

ـ بـه رو یپاسـخ آگاهانـه شـناخت   کیـ و اریهوشـ يندینظر، مقابله کارامد عمدتا فرآ يدادهای
تیـ فیکشیو افـزا یسـت یبهزمثبـت اندیشـی،  توانـد باعـث  یاسـت کـه مـ   یمنفاییرونیب

ییهـا یژگیوزی)  ن:Moos & Schaefer )1993از نظر موس و اسکافر نیشود. همچنیزندگ
ـ یب،خوشیشخصـ يمانند احساس کارامـد  يدر راهبـرد مقابلـه ا  یشـناخت يو سـبکها ین

یتوان به پژوهشـ یمنیز ، همسو با موارد ذکر شدهچنانکه هماثر گذار باشد.تواندیکارامد م
و همکـاران، رزادی(شـ یروان شناختهیو سرمایشناختيمقابله ايارتباط راهبردهانهیدر زم
یینقـل از رضـا  2005و دانـاهبو ( چیو پ)Letzring et al،2005همکاراننگوی) ؛ (لتزر1397
يارت مقابلـه بر مهایروانشناختهیماارتباط سراشاره نمود.در خصوص  رد)1397ار،یورمز

يهـا هیسـرما يمولفـه هـا  نیبـ یرغم وجود همبسـتگ ینمود علانیتوان بیم،حل مسئله
ينشـد. بـرا  افتیمعنادار یهمبستگنیحاضر اقیدر تحق،و مقابله حل مسئله یشناختروان

از زنـان سرپرسـت   ید برخـ رسـد احتمـال دار  یمـ نظربه ،کردانیتوان بیآن مشتریبنییتب
اند.همچنانکـه ازنظـر   رانداشـته یکـاف یحل مسـئله آگـاه  کینیازتکی ستیتحت پوشش بهز

حـل مسـئله چنانچـه  فـرد     يبرانیز،)Lazarus & Folkman،1984:410الزاروس وفولکمن
مقابلـه  کـه آموختـه ، نخواهـد توانسـت     ییهـا کند با وجـود همـه مهـارت   یاحساس ناتوان

بـر مهـارت   یروانشـناخت هیارتبـاط  مثبـت سـرما   نیـی .در خصـوص تب اشته باشدکارامدي د
يمقابلـه ا يراهبردهـا ياز مولفـه هـا  یکـ یتـوان گفـت   یزمینیاجتماعتیحمايامقابله

و همکــاران،یکارســاز است(بواراگاســامایــيابــزاریاجتمــاعتیــحمايکارامد،جســتجو
Boovaragasamy  et al،2019:23(  ـ  کـه شــامل  پـرس ، تجـارب مشــابه اوجـو از افــراد ب

کـه  یدر مـورد مسـئله و گفتگـو بـا کسـان     گـران یاز دییکردن ، درخواست راهنماشورتم
ازجملـه  باشـد.حال افـراد  یدر ارتباط با مسئله انجام دهند، مـ يدیو مفخاصکارتوانندیم

و ياور،تابيریماننـد  انعطـاف پـذ   یروانشـناخت يهاهیسرمايهایژگیبا و، زنان سرپرست
دوسـتان و با کمک گرفتن از اعضـا خـانواده،  توانندیکاهش مشکالتشان ميبرا،ینیخوش ب

جـه یعمـل کنند.همچنانکـه همسـو بـا نت    يصـالح، بطـور کارامـدتر   يمشورت بـا افـراد ذ  
ـ بـا حما يمقابلـه ا يتوان به ارتبـاط راهبردهـا  یشده مگزارش یخانواده،منـابع شخصـ  تی

يآورتـاب ياواسطهنقش )؛Konaszewski et al ،2019مکارانو هی(کونازوسکيآورتاب
؛)1397(تارتار و همکـاران، یاز زندگتیشده و رضااداركیاجتماعتیبا حمايدواریو ام
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و هـن ی(یشناختروانیستیو بهزیروان شناختهیشده ،سرماادراكیاجتماعتیحماارتباط
Chawla etچــاوال و شــارما؛2020همکــاران، al،2019ــژاد،يجعفــر؛ ییو رضــا1397ن

بـر مهـارت   یروانشـناخت هیسـرما یمنفدارتباطییتارخصوص) اشاره نمود.د1397ار،یورمز
ــه ا ــانیهيمقابل ــدارمج ــت،افرادتوانیم ــايگف ــه از راهبرده ــانیهيک ــج ــه منف یمداران
حـل  يهسـتند و بجـا  یدچـار مشـکل و کاسـت   جانـات یکننـد در بعـد کنتـرل ه   یماستفاده

جـه یکنند.در نتیملعمیبصورت تکانشایبا مسائل اجتناب کرده و ییاروی، از روشکالتم
دواریـ و امنی،افراد خوشـب برعکستواننـد بشـوند.  یمـ یاز زندگیتیدچار اضطراب و نارضا

متمرکـز بـر مسـئله و کسـب     يمثبـت گـرا  ي)به کاربرد مقابله هایروانشناختهی(مولفه سرما
يهـا هیتوان به ارتباط مثبت سـرما یمجهینتنیدارند.همسو با ايشتریبلیسالمت روان تما

کارامـد يو راهبرد مقابلـه ا يسازگارشی)افزا1396،ی(باللیبا افزابش شادکامیشناختروان
نقـل از  2013(لوپرنو ،يوخودکارامـد یجـان یهمی)، تنظMillerLiran،2017 &لریو مرانی(ل

) 1397،ینـ یمیو يدی( سـد یسـت یار و کـاهش بهز مـد جـان یهيراهبردهـا و) 1395،يعلو
يبـر مهـارت مقابلـه ا   یروانشـناخت هیسـرما یارتبـاط  منفـ  دییدر خصوص  تانمود.اشاره

تـوان  ی) م1397و همکاران،پورینقل از عل2009(ایکتوریکردن ،همسو با مطالعه ویجسمان
شکالت ، درست بـر عکـس   کردن میمتمرکز بر جسمانيسبک مقابله اباافراد در کردانیب

می شـود يزیدرون ر،با مشکل،آن مسئلهییارویرويبجای ، روانشناختيهاهیافراد با سرما
ـ برونربا سپس  )،Moos & Schaefer،1993و خشـم (مـوس واسـکافر   اسیـ احسـاس  يزی

.گرددتبدیل یتواند به مشکالت روان تنیمياضطراب و فاجعه ساز

يراهبردهـا يو معنـادار بـر مولفـه هـا    میبه طـور مسـتق  یاجتماعهیدوم) سرماهیفرض
يو راهبردهـا یاجتمـاع يهـا هیسـرما میارتبـاط مسـتق  نیـی گـذارد. درتب یمریتاثيامقابله
ـ ارزيارتباط مثبت با مهارت مقابلـه ا دیی، در خصوص تايامقابله بـر اسـاس   یشـناخت یابی

ـ تـوان ب یمیو پژوهشينظریمبان وجـوه گونـاگون اعتمـاد و    یعاجتمـا هیکـرد سـرما  انی
انسجام،مشـارکت،اعتماد متقابـل   ،یانجمنيکـر فيونـدها ی)؛ پ1993(پاتنام،یمشارکت اجتماع

وکسـب  یشـغل یسرسـخت ،اهـداف مشترك شبکه است که موجب تحقـق کیياعضاانیم
. )1396شـوان، یشیلیشود(جلیافراد می)وبهداشت روان1397ادت،یو سیی(مقتداشتریدرآمد ب

تواننـد  یمـ ی خـانوادگ و یگیهمسـا يهـا ونـد یهمکاري و تعـاون افـراد ؛ پ  این همچنانکه
دلفـروز، ترجمـه ،Tonexافـراد (تـونکس،  یشناختیابیبهبود  ارزيدر راستایعنوان منابعبه

کارامـد از جملـه بهبـود    يمقابله هاتی) از جمله زنان سرپرست خانوار  با هدف تقو1387
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،Villalonga-et  alوهمکـاران اللونگای(ویزنـدگ تیـ فیکزایش افدوستان ووروابط باخانواده
و ي(افشـار يو توانمندسـاز )1398و همکـاران، ی، کـاهش فقر(آقاسـ  ییاشتغال زا؛)2018

بـر مهـارت   یاجتمـاع هیارتباط  مثبت سرمادییعمل کنند .در خصوص  تا)1398همکاران،
ــه ا ــاپژوهش( الســارو يمقابل ــAlsarve،2019حــل مسئله،همســو ب ــه نقــش ی) م ــوان ب ت

ـ (فرایاجتماعيهـا یبانیپشـت يوجستجوی اجتماعيهاهیسرما &Lewisسیلـو ودنبرگی

Frydenberg،1993(مثبـت  ارتبـاط تاییدبه عنوان راهبرد حل مسئله اشاره نمود.در خصوص
، در سـطح  کردانیتوان بیمنیز،یاجتماعتیجلب حمايو مهارت مقابله ایاجتماعهیسرما

يهـا نـه یو مردم نهاد ، بعـالوه گـروه متخصصـان در زم   یتیحمايسازمان هایون گروهبر
، بــه عنــوان منبــع دیــمفییهــاهیماننــد ســرمانــدتوانیمــیو مــذهبی،حقوقیروانشــناخت

سـاز  باشـند (انجمـن اروپـا     لیو تسه،روشنگريبا هدف  توانمندسازیاجتماعيهاتیحما
European commission،2017 و مهـارت  یاجتمـاع هیسرمایارتباط منفدییخصوص  تا).در

ـ ماننـد گر یمـدار ، اعمـال  جـان یتوان گفت در سـبک ه یمدار مجانیهيمقابله ا ه کـردن،  ی
مهـم  اریبسـ يامدهایاز پکهی. درحالدیآیمدیپديدیو ناامیافسرده شدن، احساس درماندگ

یو اختالالت روانـ يدیناام؛ کاهشي،کسب سالمت روان ، تاب اوریاجتماعيهاهیسرما
بـا مقابلـه   یاجتمـاع يهـا هیتوان به ارتباط معکوس سـرما یباشد و میمیچون افسرگهم
ـ لیفيتـوان بـه پـژوهش هـا    یمجهینتنیبرد. همسو با ایمدار پجانیه سیو جـارو پسی
)Phillips & Jarvis،1994ـ ؛1390،ینقل از فتح یلـ یجل؛Webber et al،2018وهمکـاران روب
اشـاره نمـود.   نیز ) Choi et al،2018و همکارانيچو؛1396،یارمیغالم ن؛1396شوان،یش

کـردن  یجسـمان يبـر مهـارت مقابلـه ا   یاجتمـاع هیسـرما یارتباط منفدییدر خصوص  تا
يهـا يماریاز  زنان سرپرست خانوار با بیبرخنکهیکرد با توجه به اانیتوان بیمشکالت،م

و همکـاران می؛کـ Lankes et al،2020هسـتند(النکس و همکـاران  ریـ درگروانی–یجسمان
Kim،2018ـ ) اشـاره نمـود کـه ب   1391،ی؛ به نقل از صادق1993توان به نظر راجر  (ی)م انی

ــر آن گــرانیتوجــه دش،یکــردن مشــکل خــویجســمانقیــکــرده اســت فــرد از طر را ب
ـ  شـده  يزیمشکالت درون ریبدناتیو با شکاکندیممنحرف ،یاضـطراب طـور هخـود را ب

هیتـوان گفـت سـرما   یانجـام شـده مـ   يبنابر پژوهش هابرعکس،کهیکند.درحالیمانینما
Moore et al(موروهمکارانیجسمان- یمنجربه کسب ارامش وسالمت روانتواندیمیاجتماع

ــبرگسا؛2013، ــروکسلس ــردن   )Leroux&Salsberg،2017و ل ــانی ک ــاهش جیم و ک
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&Tutuی نجی؛ توتو و بوسـ )Boehm et al)2011بوئم وهمکارانمطالعاتکهشودمشکالت 

Busingye)2019باشد.یها مافتهینیهمراستا با ازی) ن
يمقابلـه ا يراهبردهايو معنادار  بر مولفه هامیبه طور مستقيهوش معنو)سومهیفرض

، در خصـوص  يابله امقيو راهبردهاهوش معنويمیارتباط مستقنییگذارد. درتبیمریتاث
از نظـر  ی،می تـوان بیـان کـرد    شناختیابیارزيبر مهارت مقابله ايمثبت هوش معنوارتباط

،ییمـاورا یـی روی، حضـور ن یشناختیابیو ارزصی) انسان با تشخEmmons)2000مونزیا
، بـا  و در ارزیـابی شـناختی  کنـد  یو مقدس ،ادراك ميمعنويرا به امریزندگيچالش ها

در خصـوص ارتبـاط   همچنـین  اد همه جانبه به خدا، به مقابله با مشکالت می پردازنـد. اعتم
از منـابع  يریـ گبهـره قیـ حـل مسـئله ، افـراد از طر   يبر مهارت مقابله ايمثبت هوش معنو

راحت تـر  ،جهـت حـل مشـکالت   اتیـ ماديو تعـادل در جسـتجو  ي، با رشد فکريمعنو
کیـ و تکنيمقابلـه ا يراهبردهـا و )Kaur،2020ئورتوانند با استرس ها برخورد کنند(کایم

2009،نگیکاسـت( يسـازگارانه از هـوش معنـو   يکاربرد،تیحل مسئله با استفاده از معنو
نیـز  مدار جانیهيبر مهارت مقابله ايهوش معنویارتباط منفدر مورد.)1395،ینقل از زمان

ـ  بـا هـوش معنـو   فـراد امی توان بیـان کرد،  و یحرکـات تکانشـ  يبجـا ی ي،در مواقـع بحران
و توکـل بـه   رشیاضـطراب گـردد، بـا پـذ    شیافـزا یتواند بانیکه میاحساسيهایاشفتگ
ـ  اعتمـاد بخـدا،  بـا  و کارامـد دارنـد  يبر مقابله ایسعاتیمعنو مشـکالت  اهنگام مواجهـه ب

.)1397ار،یـ ورمزیی(رضـا عمـل کند ،و فرسـوده کننـده  یمنفـ جانـات یهتکیه بـر  ،برعکس
کـه  یقیمصاحبه عمی) طCrawford Sullivan)2008وانیکراوفورد سال،جهینتنیراستا با اهم
الگوي دینی را به عنـوان منبعـی آرامـبخش و    انجام داد ،يتن از مادران کم درامد شهر44با

در کارا براي مادران کم درامد و فرزندانشان معرفی کرد و می توان به پژوهش هـاي همسـو   
ــهیزم ــاطن ــوارتب ــوش معن ــام يه ــاهش اضطراب(حس ــا ک ــزا1396،یب ــتیبهزشی)؛اف یس

ــکرز ــی، سSkrzypińska،2020نزکایپی(اس ــگلیس ــجاعCicile &Fong،2019وفان و ی؛ ش
یجـان یوهوش ه)1395،ثابتنیوحسحیدمي(مقصودیجانیهییروانهیم،)1394ی،مانیسل
کـاهش حرکـات   یبـان يدهد هوش معنـو یاشاره نمود که نشان منیز)1398،و تاجکنامی(ن

يبـر مهـارت مقابلـه ا   يهوش معنویارتباط منفنییدر خصوص تب.تواند باشدیمیتکانش
ت از اخـتالال یکـ یکـردن مشـکالت   یجسمان، می توان بیان کرد،کردن مشکالتیجسمان
بـا ارامـش   ،افراد با تکیه بر معنویـات رسدیبه نظر مدر حالیکه شودیمحسوب میاضطراب

گردنـد. یمکردن مشکالت یدچار جسمانکمترتوکل بر خدا،و ي، احساس توانمندیدرون
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اشـاره نمـود کـه    نیـز )1394و همکـاران( یتوان بـه پـژوهش همتـ   یمجهینتنیسو با اهم
ارتبـاط  ت جسمانی سازي با هوش معنوي و راهبردهاي مقابله ايکردند بین اختالالگزارش

تیـ جلب حمايبر مهارت مقابله ايدر خصوص  رد ارتباط هوش معنومنفی وجود دارد.
دیدارد با توکل شـد يقويکه  هوش معنويفردنکهیبا توجه به ای، می توان گفت اجتماع

)1397و پرسـا، یاالسـالم خیکنـد( شـ  یمـ دایـ پيقـو یقوت قلبـ شیایدعا و ن،به خداوند
از یبرخـ شـود .بعـالوه   یاجتمـاع يماديگاه هاهیبه تکتواند بانی استقالل از وابستگی می

کننـد،  یمـ دایـ هـا ،معنـا پ  یکاسـت يرنـج بـرا  رشیبا پذيبر هوش معنوهیافراد با تکنیا
ار و اتکـا بـه گـرفتن   اصـر بر خدا بـدون  هیتوانند با تکیکنند میافراد تصور منیاجهینتدر

آوري منجـر بـه افـزایش تـاب    .بطوریکه هـوش معنـوي   ،توانمند باشندیاجتماعيهاتیحما
فـرد و  یفیشـر )؛ 1397(و همکـاران یسـلطان ) ؛1398(و  همکارانانیجواد(گرددمیهاآن

).1398(همکاران
ـ با میروانشناختهیسرمافرضیه چهارم)  و میرمسـتق یاثـر غ يهـوش معنـو  يگـر یانجی

هیسـرما ارتباط مثبـت دییدر خصوص  تا.دارديمقابله ايردهایراهيمولفه هابريمعنادار
تـوان  یمـ یشناختیابیارزيبر مهارت مقابله ا يهوش معنويگریانجیبا میشناختروان

رشی، پـذ رنـج يتوانند به دنبال معنـا یمات،یاز منظر معنویشناختیابیکرد افراد با ارزانیب
شـان افـزوده شـود   يتاب اورزانیبه م،به مشکل بنگردیمثبت و ارامش دروندیبا دمشکل 

تیـ موقعشتریبریتفسي.براندیآلیبه کاهش اضطراب نانگونهی) و اNemati،2018یمتع(ن
نگـر  کردمثبـت یآنهـا عـالوه بـر رو   افـت یتـوان در یحاضـر،م قیـ زنان سرپرسـت در تحق 

توانسـتند در برابـر  یميترستهیبه طور شاياز نگرش معنوبا بهره یروانشناختيهاهیسرما
کـه  چنـان هم.امده توجه کنندشیپتیمثبت موقعيبه جنبه هایشناختیابیبا ارزمشکالت،

و یشـناخت میمثبـت تنظـ  يراهبردهـا ي باهوش معنواین نتیجه با تحقیقاتی در زمینه ارتباط 
ـ ارزيقابله اراهبردم)؛1398و همکاران،انفری(کيدواریام و يری، انعطـاف پـذ  یشـناخت یابی

آمـوزش  ی)؛اثربخشـ 1395،ینقـل از زمـان  2000با مشکالت(زهرمارشـال، ییارویروییتوانا
.داردیخـوان هم)1398و  همکـاران، انیزنـان سرپرسـت(جواد  يآوربر تـاب يهوش معنو

ـ بـا م یروانشناختهیارتباط مثبت  سرمادییخصوص  تادر بـر  يوهـوش معنـ  يگـر یانجی
و يخودکارامـد برداشـت از افراد با توان گفت ، یمتمرکز برحل مسئله ميمهارت مقابله ا 

در ي کارامـد امـدها یانتظـار پ ي بعالوه تکیه بر معنویـات، در مقابلـه حـل مسـئله ،    تاب اور
ساز دارند و با تکیه بر  نتایج پژوهش هـاي پیشـین در زمینـه اثربخشـی     مشکليهاتیموقع
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آمـوزش  ی)؛ اثربخش1395،یمیکري(زندمانی بر تاب آوري و مقابله مسئله مدار؛معنویت در
و ي(هـارو يو تاب آوریکنترل درون،ییسخت رويبرمولفه هایبیحل مسئله و ترکصبر،

یمنفـ ارتبـاط  نیـی خصـوص تب رد)می توان اشاره کرد.Harvey & Delfabbro،2004دلفابرو 
جـان یهمتمرکز بـر يهارت مقابله ا مبريهوش معنويگریانجیبا میروانشناختهیسرما

ـ بـاالبردن ظرف هوش بـه کردانیتوان بیمبا تکیه بر تحقیقات همسو  يسـازگار وتحمـل تی
؛1398،ی(سـهراب ؛ خـودکنترلی )Bray& Kehle،2011يبـر نقـل از 2002قبـرس وتـرول،  (

میمثبـت تنظـ  يبردهاراه)؛1398ان،فرد و همکاریفی(شریسرسختشیافزا)،1396،یحسام
و فانـگ، لیسـ یس، بهبـود هیجانات( )1398و همکـاران، انفری(کيدواریـ و امجانیهیشناخت
مایه هـاي روانشـناختی و هـوش    که می توان دریافـت بـا بـاال رفـتن سـر     تاکید دارد)2019
یارتبـاط  منفـ  دییـ در خصـوص  تا مقابله هاي هیجان مدار ممی تواند کاهش یابد.،معنوي

ـ با میوانشناخترهیسرما متمرکـز بـر   يبـر مهـارت مقابلـه ا    يهـوش معنـو  يگـر یانجی
یروانشـناخت يهـا هیکـه از نظـر سـرما   يافرادمی توان بیان کرد،کردن مشکالت ، یجسمان

سـبک  بااز افرادیبرعکس ، برخکهیکنند.در حالیبحران متیریبر مدیهستند،  سعیغن
، ییارویـ رويکننـدو بجـا  یمـ ین با مشکل، احساس ناتوان، در کنار آمدکارامدنايمقابله ا

ـ ). حـال متغ 1993کنند (موس واسـکافر،  یميسازیو جسمانيزیریمشکالت را درون ری
ینـ یو خـوش ب يدواریـ امشیافـزا بـا توانـد یمـ ی نیزانجیـ مریمتغنوان. به عيهوش معنو

مشـکالت يازسـ یسمانکاهش  اختالل جی وزندگتیفیارتقاء کو )2020،پنزکایزی(اسکر
در خصـوص رد ارتبـاط   ارتباط داشته باشـد.  )Macintosh et al،1993و همکاراننتاشی(مک

ـ با  میروانشناختهیسرما ـ برجلـب حما یبـر مقابلـه مبتنـ   يهـوش معنـو  يگـر یانجی تی
يبـا هـوش معنـو   گفت افراد توان یمهمانطورکه در تبیین فرضیه  سوم بیان شد، یاجتماع

ی رنج در زنـدگ يمعنادنکردایپی،به خدا با حفظ ارامش درونيقومانیتوکل و ابر اساس 
، بدون پافشاري بر گـرفتن حمایـت اجتمـاعی    یبحرانتیدر موقعییکاهش احساس تنهاو
همچنانکه در تحقیقات انجـام شـده نیـز    .توانند عمل کنندیمطور صرف، به شکل کارامدهب

زنــان سرپرســت خــانوار يو خودکارامــديمندســازبــا توانيهــوش معنــوارتبــاط مثبــت
Anwar(انـور  و همکـاران   يو سازگاریزندگيمعناافتنو ی)1396،ینیفرد و عابدی(طالب

et al،2020، توانـد  یباشد ميقوکهیبخدا هنگاممانیو ايمعنويروین) گزارش شده است
.باشدیاجتماعتیحماتن گرفچشم انتظار به نیگزیجابه توانمندي افراد کمک کند و 
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ـ بـا م یاجتمـاع هیسـرما پنجم)هیفرض و میرمسـتق یاثـر غ يهـوش معنـو  يگـر یانجی
یاجتمـاع هیارتباط  مثبت سـرما نییدارد. در خصوص تبيمقابله ايبر  راهبردهايمعنادار

ـ ارزيبر مهارت مقابلـه ا  يهوش معنويگریانجیبا  م از نظـر الزاروس و  ی،شـناخت یابی
بدسـت آوردن  يبراهاییتالشقیاز طر،یاجتماعتیموقعیشناختیابی) ارز1984(کمنفول

جـه یتواند مشخص  شـود.در نت یمگرانیکسب اطالعات از داعتماد و با،کارامديمقابله ا
ـ اطرافتیو درك موقعیابیموجب می شود که افراد در کنار ارزیاعتماد  اجتماعاین بـه  انی

توانـد  مسـبب   ی) کـه مـ  2013عمل کنند (مور  و همکاران،زیایشان نهولیتتعهدات و مسئ
و متعاقـب آن  به عهـد، انصـاف وعـدالت   يصداقت، وفا،يمانند درستکارییارزشهاتیتثب

يهـوش معنـو  افـت یدرتـوان یوکاهش تنش شـود و م یارامش درون،يهوش معنوتیتقو
ـ ارزوهیدر شـ يدینقش کلنکهیعالوه بر ا و يسپاسـگزار ییداپدیـ وهـا نبحرایشـناخت یابی

در اجتماع هـم  گرانیبا دتیمیاحساس صمشیافزاباتواند ی)،م1396،یتواضع دارد(حسام
هیارتبـاط معنادارسـرما  يدرراسـتا همچنانکه همسو با نتیجه مطالعـه حاضـر،   باشد.در ارتباط 

و )1396و همکـاران، بیـ (غريمعنوهیسـرما يگرلیبا نقش تعديریانعطاف پذ،یاجتماع
(زرنقــاش و ییاحســاس تنهایابیــو کــاهش  ارزيمعنــویســتی،بهزيمقابلــه ايراهبردهــا
بـا  یاجتمـاع هیارتبـاط  مثبـت سـرما   نیـی اشاره نمود. در خصـوص تب نیز ) 1395همکاران،

کسـون یمتمرکـز برحـل مسـئله از نظـر ار    يبر مهارت مقابله ا يهوش معنويگریانجیم
ـ مقابلـه، از قب یابع شخصـ )  من1390،ینقل از فتح1960( ياز مولفـه هـا  یکـ یاعتمـاد ( لی

حـل  يبـرا گـر، یدمناسبيراه حل هاافتنیاست که به ی)،راه حل مناسبیاجتماعهیسرما
نیسـ ی(نقـل از س ویبـر اسـاس نظـر بورد   ی. از طرفـ رسـاند یمـ ياریـ يبعـد يبحران هـا 
Siisiainen،2000توانـد  یاست کـه مـ  ينومع- ياز منابع ماديمجموعه ایاجتماعهی)سرما

مشـترك  یخیتـار يفرهنگ ، تجربه ها،يدوئولوژیان،یدقیبه عنوان  منابع برون زاد، ازطر
ترجمــهFukuyamaاما،ی(فوکودیــاجتمــاع بــه وجودآکیــياعضــامتقابــل يو کــنش هــا

فرد در حل مشکالت ،کمـک کننـده باشـد. همچنانکـه همراسـتا بـا       ي) و برا1385،یتوسل
) Gage Bouchard et al )2013بوگـاردو همکـاران  جیتوان به پژوهش گیه ممطالب ذکر شد

يراهبردهـا ياز راهبردهـا شـتر یاشاره نمود .آنها در پژوهش خـود نشـان دادنـد زنـان ب    زین
نیـی کننـد. در خصـوص تب  یاسـتفاده مـ  یوعـاطف یاجتماعيابزارتی،حمایمذهبيابلهمقا

ـ بـا م یاجتمـاع هیسرمایارتباط منف مـدار  جـان یبـر مقابلـه ه  يهـوش معنـو  يگـر یانجی
جـان ی) مقابلـه ه 1395،یمـ یکري، به نقل اززند1995از نظر النگ و اسکات(گفت،توانمی
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بـه  يهوش معنودرحالیکهبردن مشکل است. نیاز بينشدن براریدرگ،مقابلهیبه نوعمدار
)؛ اتصـال، 2000،نـگ ی(کيو جهـان ماد گـران یبرتـر خـود، د  ادشناخت و درك ابعتیظرف

ـ   جانـات یهتیریدر اجتماع و مـد تیو مسئولخدمت،یکپارچگی یو کسـب ارامـش درون
بـر  هیـ زنـان سرپرسـت بـا تک   کـه  در پژوهش حاضـر این یافته بدست امده بنابراشاره دارد.

خود هنگام مقابلـه بـا   جاناتیهتیریتوانند در مدیميو هوش معنویاجتماعيهاهیسرما
نیـی در خصـوص تب قابل تبیین است.نیزمدار)موفق باشندجانیله همشکالت(بر عکس مقاب

کـردن  یمقابلـه جسـمان  بـا يهـوش معنـو  يگـر یانجیـ مو یاجتماعهیسرمایارتباط منف
کردن مشـکالت  یبرارتباط  جسمانیمبتننیشیپیپژوهشيباتوجه به گزارش ها،مشکالت

باکـاهش اضـطراب  يمعنـو هـوش  بعـالوه ارتبـاط  )1394وهمکـاران، ی(همتـ اضـطراب با
و همکـاران  يگـوابر ي(اکبـر يوربـا تـاب ا  یاجتمـاع هیارتبـاط سـرما  و)1396،ی(حسام

کـردن  یبـا جسـمان  يو هـوش معنـو  یاجتمـاع يهاهیسرمایتوان  ارتباط منفی) م1398،
از جملـه  یاجتمـاع يهاهیسرمابطوریکه می توان دریافت چنانچه  نمود.نییمشکالت را تب

تیـ شده و کاهش احسـاس امن جادیاسترس ازانیباشد ،میعتماد در جامعه  ناکافانسجام و ا
و پـروو  اكیکند(چینیبشیرا پیروان تنیتواند مشکالت جسمانی) م1396،یارمی(غالم ن

Cheok,,Proeve درك وي بـا احسـاس معنـو   همراهتی، فعاليوباورود هوش معنو)2019&
-Chengيصـبر یآو  و  فضـل ي(چنگ زیستیتوان شاهد بهزیم،گرانیابعاد برتر خود و د

XiAw & Fazli Sabri،2020ی؛ پرتPreeti،2019و همکـاران )؛ صبر و بخشش(انورAnwar et

al و یاجتمـاع يهـا هیوجودسـرما افـت یتـوان در یو مـ ی بود از زندگتیو رضا)2020؛
کـردن مشـکالت در زنـان سرپرسـت     یمعکـوس بـر جسـمان   ریتواند تاثیميهوش معنو

يهـوش معنـو  يگـر یانجیبا میاجتماعهیرد  ارتباط  سرمانییکند. در خصوص تبجادیا
يمولفه هـا نیساده معنادار بیرغم همبستگیعلیاجتماعتیبر جلب حمایبر مقابله مبتن
ـ اریمسـ بی، ضـر یاجتماعتیو راهبرد جلب حمایاجتماعيهاهی،سرمايهوش معنو نی

سـوم هیماننـد فرضـ  زیـ آن ننیـی تبي. بـرا نبـود حاضـر معنـادار   یدر مدل پژوهشریسه متغ
یزنـدگ اتیـ واقعرشیو پذیستیتوکل به خداوند، ساده زيروینکهیهنگام،گفتتوانیم

مقابلـه جلـب   ن،اثریزگیتواندبـه عنـوان جـا   یباشد، مـ يقویلیخيبر هوش معنوهیبا تک
کند.یرا خنثیاجتماعيهاتیحما

پـر کـردن   يبـرا یزمان کـاف مطالعه این بود که برخی از زنان سرپرست از محدودیتهاي 
ها را نداشتند که پژوهشگر را بر آن داشت کـه بطـور اخـالق مدارانـه ،در زنـان      نامهپرسش
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يبـه راهبردهـا  یابیـ نظور دست به مانگیزش همکاري ایجاد کند.درخاتمه پیشنهاد می شود 
متشـکل از زنـان سرپرسـت ، خـانواده     یکارامد موثر و جامع تر  ، جلسات گروهيمقابله ا

افزایش زمینه هاي مثبت اندیشی ،معنویـات ،اعتمـاد و   يو مددکاران در راستارانیها ، مدآن
حـل  و کارآمديه امقابليبهبود راهبردها،ي زناناستقالل فردپیوند هاي اجتماعی با هدف 

يمقابلـه ا يبه راهبردهاهیچند سويهادگاهیشود تا بتوان از دلیتشکیمشکالت سرپرست
همچنین هدایت  و تقویت گروه هـاي اجتمـاعی همیار(متشـکل از    .افتیدست يکارامد تر

طـه یانجـام شـده در ح  يپـژوهش هـا  جیارسـال نتـا  زنان سرپرست  خودکارامـد شـغلی)؛   
و  مجلـس بـه منظـور    یتیحمايسازمان هانیبا زنان سرپرست به مسئولموضوعات مرتبط 

انـه یعمـل گرا يکاربرديهاافتهیبه کیتئوريهاافتهیلیتبدی,اجتماعيهاهیسرماشیافزا
پیشنهاد می گردد.کاهش مشکالت زنان سرپرستيدر راستا

نویسـندگان ایـن   این مطالعه بخشی از رساله دکتري مشاوره دانشگاه تهـران مرکـز است.  
مقاله از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ،ریاست بهزیستی کـل اسـتان تهـران،    

ن ، مـدیران و مـددکاران مسـئول در    مسئول پژوهش و فناوري اطالعات بهزیستی استان تهرا
شعب بهزیستی شهرستان( شمیرانات ، شهریار ) و  شهر تهران، سپاسگزاري می کنند.

نامهکتاب
و عـزت نفـس   یسطح سالمت اجتمـاع یبررس)1398علی,هاشمی،زهره و رضایی،رسول(اري،افش

)، یوانمندشده و توانمندنشده (مطالعه ي موردي سازمان بهزیسـت تست هاي زن سرپردر خانواده
.1- 16ص،3، ش 10فصلنامه زن و جامعه، س 

عوامـل اثرگـذار بـر ارتقـاء     نیرمـؤثرت ییشناسـا ) 1398آقاسی، وحید؛قلی زاده،اذر و اعتباریـان،اکبر( 
.118- 87, ص 38, ش 10س،فصلنامه زن و جامعه،خانوار ت زنان سرپرسيکار برافرهنگ

هی) نقـش سـرما  1398(يدیـ مجنـاز، یخـواه، سـاناز و مل  یبهمـن؛ فرگـت، ازاده؛علـ   ،يگوابرياکبر
يفصـلنامه پـژوهش هـا   ن،یزوجـ ییزناشـو تیمیصـم ینـ یبشیدر پـ یو روانشناختیاجتماع

.95- 114،ص 33، ش 9سیاجتماعیشناسروان
) کیفیـت 1398امراله مجدآبادي،زهرا؛نیک پیما،نسرین؛ حضرتی،سـارا؛ توري،فاطمـه و نوعی،الهـام(   

مروري،نشـریه پژوهشـی پرسـتاري ایـران،    مطالعـه یـک :ایراندرخانوارسرپرستزنانزندگی
.58- 65، ص 5ش،14س
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بـر تعهـد وپـذیرش بـر مبتنـی درمـان اثربخشـی )  1394(مریمعابدین،وزیبا؛زارح،حسینایرانی،
. 14،ش4س،نـور.  امیـ دانشـگاه پ فصـلنامه مـري، سرطانبیماراندرروانشناختیهايسرمایه

.113- 128ص

دارايخانوارهــايدرفقــربــرمــؤثرعوامــل) 1397(،تقــیســاالريوابراهیمــی،محمــدعلیبراتــی
.43- 85ص .68ش،18س اجتماعی،رفاهایران،فصلنامۀدرزنسرپرست

زنـان  يریپذتیولیو مسیمثبت نگر بر شادکامیروانشناسيدرمان هایاثربخش)1396(باللی،سارا
ـ امـداد اداره  تـه یکمسرپرست خانوار تحت پوشش  يتـازه هـا  شیهمـا نیچهـارم ،مشـهد  کی

.1- 16صفحه هرمزگان،یبهشتدیشهسیپردانیدانشگاه فرهنگ،مثبت نگریشناسروان
) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهـد بـر اسـترس ادراك شـده و نـاگویی      1397بهرامی، رویا (

هیجانی بیماران مبتال به فشارخون باال، پایان نامه کارشناسی ارشد ، گـروه روان شناسـی بـالینی،    
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه عالمه طباطبایی.

ــایتارتار،عباسعل ــدان،عباسیئ،نس ــ،رقیگندمانيو  اس ــطه ا 1397(هی ــش واس ــاب آوري) نق و يت
ــام ــيدواری ــه ب ــحمانیدر رابط ــاعتی ــده و رضــایاجتم ــدگتیادارك ش ــان یاز زن نوجوان
.40،49،ص1،  ش13،سمعاصر یفصلنامه روانشناسسرپرست،یب

پژوهشـکده مطالعـات   ،تهـران:  دلفروزمحمدتقی ، ترجمه1387،اعتماد و سرمایه اجتماعیتونکس،
.چاپ اولفرهنگی و اجتماعی

آمـوزش  ی)اثربخشـ 1397،احمـد( ییبهـرام و پورآقـا  ،يجعفـر ،سـمانه؛ یونیهماال؛ینـژاد،ل يجعفر
زنان سرپرست خـانوار  یاجتماعيو سازگاريتاب آوریشبر افزایزندگيمهارت هایگروه

و یاجتمــاعياهــیبآســیملــشیهمــاروزآبــاد،یشهرســتان فیســتیاداره بهزتیــتحــت حما
.13ص،یشناختروان

،طراحــی مــدل تبینــی امیــد تحصــیلی بــر اســاس ســرمایه اجتمــاعی)1396جلیلــی شیشــوان،علی(
ان نامــه کارشناســی ارشــد،گروه ، پایــنخبــه ورزشــیننفــس و خــوش بینــی دانشــجویاعــزت

دانشگاه عالمه طباطبایی.شناسی تربیتی،روان
بـر  يآموزش هوش معنـو ی) اثربخش1398(میز و بهزادمنش، مرمهرنادرپور،یحدرضا،یسان،یجواد

, 13, ش 4س,یاجتمـاع يپژوهشـنامه مـددکار  زد،یدر شهر رزنان سرپرست خانوايتاب آور
189- 164ص

ان دختـر  ) اثربخشی آموزش مولفه هاي هوش معنوي بـر اضـطراب دانشـجوی   1396حسامی،عاطفه(
کارشناسـی ارشـد ، گـروه مشـاوره و راهنمـایی،     بیرجنـد،پایان نامـه  خوابگاهی دانشگاه صنعتی 

.دانشگاه الزهرا
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بــر اســاس ویژگــی هــاي شخصــیتی و ) پــیش بینــی اهمــال کــاري شــغلی1395دارایــی، ناصــر (
ــوش ــوزش و  ه ــان اداره آم ــوي در کارکن ــتان معن ــرورش شهرس ــه   پ ــان نام ــاه ، پای کرمانش

اطبایی.ارشد، گروه روان شناسی تربیتی ، دانشگاه عالمه طبکارشناسی
سرپرسـت خـانوار  زنـان  یو سـکونت یشـت یانطبـاق مراکـز مع  زانیـ می) بررس1397(میمر،یدهقان

و یدانشـکده روان شناسـ  گـروه  ارشـد،  ینامه کارشناسانیمجتمع نرگس بم)، پايمورد(نمونه
.یبهشتدیدانشگاه شه،یتیعلوم ترب

ي تحصـیلی بـر پایـه حمایـت     ) تـدوین الگـوي سـاختاري درگیـر    1397رضایی ورمزیار،مرادعلی (
اجتماعی ادراك شده بـا میـانجیگري سـرمایه هـاي تحـولی ،سـرمایه روانشـناختی و بهزیسـتی         

عالمه طباطباییرساله دکتري،گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاهشناختی،روان
قرزدایــی از زنــان مطلقــه و همســر) توانمندســازي و ف1395(،يمهــد،یمانیو ســلنیحســراغفــر،

.51- 68ص، 1، ش 14سسیاست، وتوسعهدر شهرستان سلسله، زن درشدهفوت
هـاي آسـیب واکـاوي ) 1396(،عـذرا، اعتمـادي والسـادات رضـوان جزایـري، محمود؛روغنچی،

،8سروانـدرمانی ، ومشـاوره فرهنگفصلنامهکیفی،یک پژوهش: سرپرستمادرهايخانواده
.53- 78،ص13ش

اسـاس  برییمدل احساس تنهانی) تدو1395مسعود(،یو صادقنیمیس،یی؛ غالمرضانایزرنقاش ، م
دختران جانباز، روش هـا  یاز زندگتیو رضایمعنوي، افسردگیستیبهزراهبردهاي مقابله اي،

.35- 54،ص 26هفتم، ش س، یو مدل هاي روان شناخت
ـ : نقـش م ییزناشـو يبا سـازگار تی) رابطه معنو1395(ي،هدیزمان و یارتبـاط ياالگوهـ يگریانجی

شـگاه  ن، دایروان شناسـ گـروه ارشدینامه کارشناسانیهمسران، پامقابله با استرسيراهبردها
ی.بهشتدیشه

يو سـبک هـا  يبـر تـاب آور  یگروهیدرمانتیمعنوی)مطالعه اثربخش1395(هی،عطیمیکريزند
ــه ا ــان بيمقابل ــارانیهمراه ــرطانم ــ انی،پایس ــه کارشناس ــدینام ــته گروهارش ــاورهرش ،مش
االزهردانشگاه

سرپرسـت خـانوار و تنگناهـاي    زنـان )1393(فاطمـه ي،نـادر و عـه یطل،انیباقر ؛ خادمی،ساروخان
،)موردي: زنان سرپرست خانوار تحت پوشـش شـهرداري تهـران   طالعۀ(مپذیري فرزندانجامعه

.  539- 558،،4، ش3،سمطالعات و تحقیقات اجتماعیفصلنامه 
راهبردهـاي اسـاس بـر روانشـناختی بهزیسـتی بینیپیش) 1397(محمد،ینی،یمومحسنسدیدي،

.125- 142ص .2ش،14،سروانشناختیمطالعاتهیجانی،ناگوییوايمقابله
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تیـ آمـوزش معنو ی) اثربخشـ 1397پـور، شـهناز(  ی،جـالل وخـالق  يهمابـاد یرضا،وهاب،یسلطان
- 41ص، 37ش، 10سوار مطلقـه،  سرپرست خانزنان یی نفس و خوداتکاعزت ،يآوربرتاب

54
پوشـش آن تحتدرموثرعواملوزنانامنیتاحساسمیزانبررسی) 1395(شهالصمیره،سهرابی

اجتمـاعی، ههـاي گـرو شناسیگروه جامعهدکتريشهرستان رامهرمز،رسالهبهزیستیکلاداره
.مرکزتهرانآزاد اسالمیدانشگاه

یسـت یبـر بهز يآمـوزش هـوش معنـو   ریتـأث ی) بررسـ 1394(لیعاسما،یمانی، احمد و  سلیشجاع
ـ یامـداد امـام خم  تـه یآمـوزان تحـت پوشـش کم   دانـش  ان دريهاو مؤلفهیشناختروان »ره«ین

.104- 121ص، 1، ش 4سل،یشهرستان اردب
نقـش  ی) بررسـ 1398فرناز(،يمحمدو خداداد،یمانی، گلناز ؛ نریبابائی؛ علیعلدیفرد، سیفیشر

فرهنـگ در  ان،فصـلنامه یدانشجویاجتماعيدر سازگارشناختی روانیوسرسختيمعنوهوش 
432- 419ص، 32، ش 9س،یدانشگاه اسالم

یشـناخت يریپـذ بـر انعطـاف  یشـناخت يدلسوز- آموزش خودیاثربخش)1398شیخ االسالمی،علی،(
ـ یامداد امـام خم ۀتیزنان سرپرست خانوار تحت پوشش کم , ،سو جامعـه  فصـلنامه زن  ،(ره)ین

288- 275, ص 40ش
هیسـرما یابیـ مـدل )1397(الـه فـرزاد، ولـی  ؛ قنبـري پنـاه، افسـانه   ؛ کوشکی، شـیرین ؛ شیرزاد، سپیده

ـ بـر پا یبـا طـالق عـاطف   یانتظـام يرویکارکنان نيهانوجوانان پسر در خانوادهیشناختروان هی
40- 34،ص4ش،هفتم ،سینتظامطب ای،مجله تیشخصيهایژگیو

،کهاي اسـنادي،راهبردهاي مقابلـه اي  ) بررسی میزان سالمت روان،سب1391صادقی مالمحله،حسین(
هوش معنوي و دسترس پذیري به عنوان پیش بین هاي گرایش به مواد در دانشـجویان دانشـگاه   

گروه روان شناسی بالینی .پزشکی ،نامه کرمانشاه :دانشگاه علوم علوم پزشکی کرمانشاه، پایان
زنـان  يبـا توانمنـد سـاز   يرابطـه هـوش معنـو   ی) بررسـ 1396(ینی،مهنوش، عابدهیفرد ، رقیطالب

ـ یامـداد امـام خم  تـه یکمتیـ سرپرست انوار تحـت حما  در دیـ جدقـات ی(ره)، فصـلنامه تحق ین
121- 20،150ش، 3س،یانسانعلوم

ن نقـش  وانشناختی و موفقیت کارآفرینانه با در نظر گـرفت ) تاثیر سرمایه هاي ر1396عالمه زاده،نگار (
د گــروه روانشناســی ، دانشــگاه ، پایــان نامــه کارشناســی ارشــمیــانجی ســرمایه هــاي اجتمــاعی

بهشتی.شهید
انیـ در رابطـه م یشـناخت روانهیسـرما يانقش واسطه)1397علیپور،سکینه و اوجی نزاد ،احمدرضا(

, 33, ش 9،سزن و جامعــه ،فصــلنامه معلمــان زنيرکــایزنــدگتیــفیو کیفرهنــگ ســازمان
.164- 151ص
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زنـان  ياقتصـاد تیوضـع )1397علی مندگاري،ملیحه؛بی بی رازقی،حجیه و اشرف گنجوي،سـمانه( 
،نامه انجمـن  رازیدر شـهر شـ  یفـ یکيا: مطالعـه یتیحمايسرپرست خانوار تحت پوشش نهادها

192- 165،ص25، ش 13سجمعیت شناسی ایران،
) بررسی کیفی راهکارهاي مقابله اي دانش اموزان در خـانواده هـاي بـا    1396نژاد،علی اصغر(عیسی

والد معتاد،پایان نامه کارشناسی ارشد  گروه مشاوره مدرسه ، دانشگاه عالمه طباطبایی.
زنـان بـین اجتمـاعی در امنیـت چهارگانـه ابعـاد شـناختی جامعـه ارزیـابی )،1396غالم نیارمی، آتنا(

،8فرهنگـی،س مطالعـات وانسـانی علـوم پژوهشـگاه ،زنـان نامـۀ پـژوهش خـانوار، سرپرسـت 
.69- 86،ص3ش

گـر  لینقـش تعـد  ی) بررس1396(اسانیستاره؛ پوراشرف، ،یعباس؛یطالب، علیعباس؛ علب،یغر
مجلـه فرهنـگ در دانشـگاه    ،روان هیو سـرما یاجتمـاع هیسـرما نیدر رابطه بـ يمعنوهیسرما
.299- 316،ص3ش - 7، سیاسالم

رفتـاري بـر راهبردهـاي مقابلـه اي و     - ) بررسی اثربخشی مشاوره گروهی شناختی1390فتحی،زهرا(
ابراز وجود زنان داراي همسرمعتاد،پایان نامه کارشناسـی ارشـد گـروه مشـاوره، دانشـکده علـوم       

تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی
)، ترجمــه غــالم 1385(ایه اجتمــاعی و حفــظ آنبررســی ســرم،پایــان نظــم رانســیس،فوکویامــا، ف
توسلی ،تهران:انتشارات قلم نوین،چاپ دوم.عباس

) تهران: انتشارات نی .1377ترجمه منوچهر صبوري( ،اجتماعینظریهبنیادهايکلمن،
-شـناختی شـیوه بـه اسـترس مـدیریت آمـوزش بخشی) اثر1397کیا ، سمانه و زارع هرفته ، زینب (

شناسـی خـانوار، فصـلنامه ترویجـی جامعـه    زنان سرپرستزندگیکیفیتوطراببراضرفتاري
.94- 110ص ،8ش پرورش،وآموزش

یشـناخت میتنظـ يراهبردها،ي)رابطه هوش معنو1398(بایپور،زنیو جسبهی،جبی،فرهاد،شعبانانفریک
یلــکنفـرانس م نیدر معلمــان زن شـهر گتونــد،چهارم یزنـدگ تیــفیکبـا  يدواریــو امجـان یه

1- 10،صیو مطالعات روانشناسیجامعه در حوزه علوم انسانيتوانمندساز
نامـه  انیـ زنـان سرپرسـت خـانوار، پا   ينانـه یکارآفريهـا یستگیشایی) شناسا1396(رهی،نيمرشد

،دانشــگاه یو روانشناســیتــیارشد،رشــته آمــوزش بزرگساالن،دانشــکده علــوم تربیکارشناســ
.یبهشتدیشه

گـروه پژوهشـی طـرح هـاي فنـی و      ) ،طـرح پژوهشـی( سـازمان بهزیسـتی    1396مرکز آمـارایران ( 
هاي آماري) ،پژوهشکده آمار و سازمان بهزیستی کشور.روش
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