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Abstract
Introduction: People with high resilience, under stressful conditions and disadvantaged situations,
maintain their psychological well-being and have psychological adaptability. Therefore, the present
study aimed at investigating the effectiveness of resilience and stress management programs on
psychological well-being, meaning of life, optimism, and life satisfaction of female-headed
households.
Methods: The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design and a
control group. The statistical population consisted of all females under the welfare organization of
Khomein City, from which 48 people were selected by the simple random method and replaced in
two experimental and control groups. The data were collected using the Ryff psychological
wellbeing scale, Crambeff and Mahulik's Meaningful Life Questionnaire, Carver and Scheier
Optimism Scale, and Diner Life Satisfaction Scale. The results were analyzed using one-variable
and multivariate analysis of covariance and SPSS-22 software.
Results: The results of the study showed that the program for promoting resilience and stress
management improved the psychological well-being of the experimental group. In other words, the
results showed that promotion of resilience and stress management improved the components of
independence, self-empowerment, personal growth, positive relationship with others, lifestyle, and
acceptance (P < 0.001). Also, Analysis of Covariance (ANCOVA) showed that promotion of
resilience and stress management program had an impact on the meaning of life, optimism, and life
satisfaction in the experimental group (P < 0.001).
Conclusions: Based on the findings of the research, it can be said that resilience and optimal
management of stress are an internal quality that enable one to maintain himself in the face of
adverse conditions and stresses in life, and thus promotes psychological well-being, lifestyle,
optimism, and life satisfaction.
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تاریخ پذیرش مقاله1330/71/22 :

تاریخ دریافت مقاله1331/70/70 :
چکیده

مقدمه :افراد دارای تابآوری باال ،در شرایط استرسزا و موقعیتهای ناگوار ،سالمت روانشناختی خود را حفظ مینمایند و دارای
سازگاری روانشناختی هستند .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه ارتقای تابآوری و مدیریت استرس بر بهزیستی
روانشناختی ،معنای زندگی ،خوشبینی و رضایت از زندگی زنان بیسرپرست انجام شد.
روش کار :روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری شامل کلیه زنان تحت
پوشش سازمان بهزیستی شهرستان خمین بود که تعداد  84نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین
شدند .دادهها با استفاده پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ،پرسشنامه معنای زندگی کرامباف و ماهولیک ،مقیاس خوشبینی
شیرر و کارر و مقیاس رضایت از زندگی دینر جمعآوری شد و نتایج با استفاده از روش تحلیل کواریانس تکمتغیره و چندمتغیره و
نرمافزار  SPSS 22تحلیل گردید.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که برنامه ارتقای تابآوری و مدیریت استرس باعث بهبود بهزیستی روانشناختی افراد گروه آزمایش
میشود .به عبارتی ،نتایج نشان داده که ارتقای تابآوری و مدیریت استرس باعث بهبود مولفههای استقالل ،تسلط بر محیط ،رشد
شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی و پذیرش خود شد ( .)P > 7/771همچنین نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیره
نشان داد که برنامه درمانی تابآوری و مدیریت استرس بر معنای زندگی ،خوشبینی و رضایتمندی از زندگی در گروه آزمایش
تاثیرگذار بوده است (.)P > 7/771
نتیجه گیری :براساس یافتههای پژوهش میتوان گفت که تابآوری و مدیریت بهینه استرس کیفیتی درونی هستند که فرد را قادر
میسازند تا در مقابله با شرایط ناگوار و استرسهای زندگی ،خود را حفظ کند و در نتیجه باعث ارتقای بهزیستی روانشناختی،
هدفمندی زندگی ،خوشبینی و رضایتمندی از زندگی شود.
واژگان کلیدی :تابآوری ،استرس ،بهزیستی روانی ،معنای زندگی ،خوشبینی ،رضایتمندی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
شخصی ،تسلط بر محیط ،هدفمندی در زندگی ،داشتن روابط مثبت
با دیگران و پذیرش خود عوامل تشکیلدهنده بهزیستی روانشناختی
در مدل ریف هستند ( . )3متغیر دیگر در روانشناسی مثبتنگر معنا و
هدفمندی در زندگی است .مفهوم معنای زندگی یک سازه مهم برای
بهزیستی انسانی است .اگرچه تعریف معنای زندگی در حوزههای
مختلف متفاوت است اما این مفهوم به طور گستردهای به عنوان یک

در سالهای اخیر ،رویکرد روانشناسی مثبت نگر با تمرکز بر کمک به
افراد دارای شخصیت سالم و شکوفاسازی قابلیتهای انسانی پا به
صحنه گذاشته است و بر متغیرهایی چون تاب آوری ،بهزیستی
روانشناختی ،شادکامی ،خوشبینی ،هدفمندی و رضایتمندی از
زندگی تاکید میورزد ( . )1در روانشناسی مثبتنگر ،بهزیستی به
عنوان عملکرد مطلوب انسان تعریف میشود ( .)2استقالل ،رشد
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خشم و اضطراب ارتباط دارد و وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،میزان
استرس ها در زندگی روزمره و حمایت اجتماعی بر رضایت از زندگی
افراد مؤثر شناخته شده است ( . )10زنان سرپرست خانوار به دلیل از
دست دادن شوهرانشان به هر دلیل از لحاظ روابط اجتماعی دچار
اختالل میشوند و برخی در معرض مشکالت اقتصادی ،روانی و
اجتماعی قرار میگیرند  .مطالعات نشان داده است که این گروه از زنان
نسبت به سایر زنان مشکالت روانشناختی  ،عاطفی و میزان استرس
بیشتری را تجربه کرده و کیفیت زندگی پایینتری داشته و با
مشکالتی از قبیل بیماریهای جسمانی ،بیخوابی و افسردگی
مواجهاند ( )14که باعث کاهش کیفیت زندگی و رضایت از زندگی
آنها میشود  .از عواملی که به نظر میرسد بر بهزیستی روانشناختی،
خوشبینی و رضایتمندی از زندگی افراد تأثیر داشته باشد ،ارتقای
سطح تاب آوری و آموزش راهبردهای مدیریت استرس است .تاب آوری
یک توانایی فردی ،خانوادگی و اجتماعی برای مقابله و جستن از
موقعیتهای ناسازگار یا استرسهای زندگی است که بالفاصله مؤثر
نیستند ،بلکه منجر به افزایش توان ایی برای مقابله با بدبختیها و
سختیهای آینده میشود ( .)13تابآوری با سالمت روانی و جسمی
مثبت در مطالعات متعدد ارتباط دارد ( . )27از لحاظ کارکرد مغز،
تاب آوری با فعالسازی باالتر قشر پیشپیشانی و فعالیت پایینتر
سیستم لیمبیک به ویژه آمیگداال ارتباط دارد ( .)13فریبورگ و
همکاران در پژوهشهایی نشان دادند که افراد دارای تاب آوری باال،
در شرایط استرسزا و موقعیتهای ناگوار ،سالمت روانشناختی خود
را حفظ مینمایند و دارای سازگاری روانشناختی هستند (.)21
بشارت ،صالحی ،شاهمحمدی  ،نادعلی و زبردست هم در پژوهش خود
نشان دادند که تاب آوری با بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت
و با درماندگی روانشناختی همبستگی منفی و معنیدار دارد (.)22
خسروی در پژوهشی که بر روی زنان سرپرست خانوار شهر تهران
انجام داد ب ه این نتیجه رسید که زنان سرپرست خانوار در سنین
متفاوت دارای مشکالت و خواستههای گوناگونی هستند و زنان
مسن تر احساس خوشبختی بیشتری از زنان جوان داشته اند ،و این
زنان روزانه تنشهای زیادی دارند اما چنانچه از منابع حمایتی خانواده
و اجتماع برخوردار باشند ،مشکال ت و درجه آسیبپذیریشان نسبت
به استرس کاهش مییابد (.)23
نتایج چندین مطالعه از این یافته که تاب آوری فردی میتواند به
وسیله آموزش ارتقا یابد و این مسئله ممکن است تأثیر مثبتی بر
پیامدهای معنادار به لحاظ بالینی داشته باشد ،حمایت کردهاند (.)27
لذا ،آموزش تاب آوری و مدیریت استرس به یک مداخله مفید و عملی
برای ارتقای بهزیستی و رضایتمندی فرد اشاره دارد ( .)13بنابراین،
مطالعه حاضر با هدف آموزش برنامه درمانی تاب آوری و مدیریت
استرس ( SMART: Stress Management And
 )Resilience Trainingبرگرفته از برنامه آموزش افزایش
تاب آوری و مدیریت استرس که توسط موسسه آموزشی -درمانی مایو
در مینهسوتا تدوین شده است ،انجام شد .در این پژوهش سعی شد
که از بین برنامه مذکور مواردی انتخاب شوند که قابلیت اجرایی با
توجه به امکانات را داشته باشند؛ که جهت آموزش مهارتهای
مدیریت استرس و تاب آوری تدوین شد .بنابراین از آنجا که یکی از
نهادهای مهم اجتماعی به ل حاظ اهمیت و کارکردهای مختلف ،نهاد

عنصر مهم کارکرد روانشناسی مثبت نگر پذیرفته شده است (.)8
دهه ها پژوهش شواهدی را فراهم کرده اند که نشان میدهند معنای
زندگی و بحران در زندگی بر سالمت جسمی و روانی تأثیر میگذارد
( . )2با تحلیل منابع معنا از طریق یک دیدگاه تحولی ،برخی از
نویسندگان مدعی هستند که آنها در طی عمر تغییر میکنند به این
علت که آنها با امیال و آرزوهای مرتبط با هر مرحله از زندگی ارتباط
دارند ( .)1یافتههای پژوهشی متعددی نشان داده اند که وجود معنا
در زندگ ی عنصری اساسی در هدفمندی زندگی است و با ابعاد
گوناگون شخصیت ،سالمت جسمی و ذهنی ،سازگاری با استرس و
اختالالت رفتاری ارتباط دارد ( .)0برخی از روان شناسان همانند
آلپورت ،فرانکل و مازلو وجود معنا و هدفمندی در زندگی را مهمترین
عامل مؤثر بر کنشهای روانشناختی مثبت میدانند .هدفمندی در
زندگی مانند کلیدی است که میتواند گرهگشای مشکالت زندگی
باشد و سبب ایجاد کنشهای مثبتی در افراد شود ،بر این اساس
زندگی معنادار را از عوامل مهم سالمت روانشناختی میدانند (.)4
معناجویی میتواند با ایجاد معنا و مسئولیت در فرد ،توان مقابله با
مشکالت را در زندگی افزایش دهد ( . )3این مساله میتواند
نشان دهنده اهمیت وجود این مفهوم در سازگاری با موقعیتهای
خاص و بحرانی باشد .متغیر دیگری که میتواند تحت تأثیر فشارها و
استرسهای زندگی قرار گیرد ،خوشبینی است .خوشبینی با خلق
مثبت و اخالق خوب رابطه دارد و با پشتکار ،موفقیتهای شغلی،
خانوادگی و اجتماعی ،سالمتی و حتی با طول عمر رابطه مثبت نشان
داده است ( . )17مطالعات نشان داده است که افراد خوشبین ،نتایج
مثبت بیشتری به دست میآورند زیرا هدف شان را به صورت یک امر
دستیافتنی تصور میکنند و از فرایند حل مسئله استفاده میکنند
تا اینکه آن را انکار کنند ( .)11خوشبینی مثبت بودن سطحی نیست
بلکه افراد خوشبین مشکلگشایند و نقشههایی برای فعالیتهای خود
طراحی نموده و سپس بر طبق آن عمل میکنند ( .)12کسانی که
خود را دارای صفات مثبت میبینند و نسبت به آینده خوشبین
هستند ،بر این باورند که رویدادهای مهم زندگی ،قابل کنترل است و
به همین دلیل بیشتر و جدیتر کار میکنند و از کار خود انتظار
نتیجه مثبت دارند و چنانچه در هنگام کار با مانع و ناکامی مواجه
شوند راهحلهای مختلف را به کار گر فته تا زمانی که به موفقیت دست
یابند ( .)13افراد خوشبین در سطح معناداری نشانههای
روانشناختی کمتر و رضایت از زندگی بیشتری نسبت به بدبینها
دارند ( . )18همچنین افراد خوشبین باور دارند که میتوان یک فاجعه
و مصیبت بزرگ را پشت سر گذاشت اما افراد بدبین معموالً در انتظار
مصیبت هستند (.)12
رضایتمندی از زندگی ،یا کیفیت زندگی ادراک شده یک سازه
پیچیده و گستردهای است که شامل ارزیابی از دامنهای از کارکردهای
کلی و همچنین از زندگی شخص در حیطههای اختصاصی و عمومی
مانند خانواده ،سالمت ،حمایت اجتماعی و محیط است و بیانگر نگرش
مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی میکند و در واقع
همان احساس خشنودی است که در پی دستیابی به آن ،زمانی نه
چندان کوتاه را سپری مینماید ( . )11رضایت از زندگی یکی از
جامعترین ارزیابیها میباشد که افراد از زندگی خود دارند و
پژوهش ها نشان داده است که این متغیر با سالمت روان ،افسردگی،
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شامل میشود که از کل سؤاالت  17سؤال به طور مستقیم و  4سؤال
به طور معکوس نمرهگذاری میشود  .مجموع نمرات این  1عامل
به عنوان نمره کلی بهزیستی روانشناختی محاسبه میگردد.
نمرهگذاری آن براساس درجهبندی لیکرت از (کامالً موافقم =  ،1تا
کامالً مخالفم =  )1انجام میشود و نمره باالتر نشان دهنده بهزیستی
روانشناختی بهتر است .همبستگی نسخه کوتاه مقیاس با مقیاس
اصلی بهزیستی روانشناختی ریف از  7/07تا  7/43در نوسان بوده
است ( . )21این مقیاس در ایران توسط خانجانی و همکاران به فارسی
ترجمه و هنجاریابی گردیده است و همسانی درونی این مقیاس با
استفاده از روش آلفای کرونباخ در  1عامل استقالل ( ،)7/02تسلط بر
محیط ( ،)7/01رشد شخصی ( ،)7/03ارتباط مثبت با دیگران (،)7/02
هدفمندی در زندگی ( ،)7/22پذیرش خود ( )7/21و برای کل
مقیاس  7/01بدست آمده است ( . )20در پژوهش حاضر ،روایی
محتوایی مقیاس با استفاده از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت
و مقدار پایایی هم با استفاده از آلفای کرونباخ در مؤلفه استقالل
 ،7/13تسلط بر محیط  ،7/42رشد شخصی  ،7/42ارتباط مثبت با
دیگران  ، 7/08هدفمندی در زندگی  ،7/03پذیرش خود  7/43و
مقیاس بهزیستی روانشناختی کل  7/43بدست آمد.
 . 2پرسشنامه هدف در زندگی ،این پرسشنامه توسط کرامباف و
ماهولیک در سال  1313ساخته شد .پرسشنامه مذکور به منظور
سنجش احساس فردی معنا ساخته شده است و شامل  27سؤال است
که بررسی مضمون سؤاالت آن نشان میدهد که پرسشنامه مذکور
دارای اعتبار و روایی محتوا است .شرکت کننده برای پاسخ به هر سؤال
عددی از  1تا  0را در پاسخنامه عالمت میزند که بیانگر دیدگاه او
نسبت به موضوع سؤال است .البته به شرکت کننده توصیه میشود
حتیاالمکان در پاسخ به سؤاالت از انتخاب عدد  8که بیانگر نداشتن
نظری خاص نسبت به موضوع مورد پرسش است ،بپرهیزد .نمره کل
از مجموع نمرات همه سؤاال ت به دست می آید و دامنه نمره کل از
 27تا  187متغیر است .نمره باالتر بیانگر هدف در زندگی و معنای
قویتری میباشد  .البته کسب نمره  187غیرواقعبی نانه است و
نشانگر اغراق در معنادار جلوه دادن زندگی خود میباشد  .این
پرسشنامه در ایران مورد هنجاریابی قرار گرفته و ضریب اعتبار آن
با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 7/32 ،بدست آمد ( . )24در
پژوهش حاضر ،مقدار پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  7/38به
دست آمد . 3 .پرسشنامه خوشبینی ،این پرسشنامه  17سوالی توسط
کارر و شیرر در سال  1338ساخته شد ( .)1از این  17سؤال 3 ،سؤال
نشان دهنده تلقی خوشبینانه 3 ،سؤال نشان دهنده تلقی بدبینانه و 8
سؤال به صورت انحرافی میباشد که نمرهای برای آن در نظر گرفته
نشده است .روش نمرهگذاری به صورت لیکرت  2گزینهای (کامالً
مخالفم =  7تا کامالً موافقم =  )8است .نمرهگذاری آن به این صورت
است که در سؤاالت ( )17-8-1نمرهگذاری مستقیم و در سؤاالت (- 3
 )3-0نمرهگذاری معکوس است .نمره باالتر نشان دهنده میزان
خوشبینی بیشتر است .ضرایب روایی همزمان بین مقیاس خوشبینی
و افسردگی و خودتسلطیابی به ترتیب  7/81و  7/02به دست آمده
است و از روایی قابل قبولی برخوردار است ( . )1در پژوهش حاضر،
مقدار پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  7/41به دست آمد.

خانواده است و همچنین به دلیل نقش کلیدی زنان در استحکام و
پایداری این نهاد که همواره مورد توجه متخصصان امر سالمت قرار
گرفته است ،لذا اهمیت شناخت و بررسی عواملی که بر قوام این نهاد
تاثیرگذار است ،میتواند گامی مهم در جهت ارتقای سالمت خانواده
و فرزندان داشته باشد .فقر زنان سرپرست خانواده صرفاً اقتصادی
نیست بلکه جنبه اجتماعی و روانی هم دارد .محدودیت روابط
اجتماعی ،شبکه اجتماعی محدود و ناکارآمد و افزایش طالق هم این
گروه را در برابر آسیبهای روانی و اجتماعی آسیبپذیر ساخته است
و هم بر تعداد آنها افزوده است ( )28و لذا عدم توجه به این گروه از
زنان ،سبب بروز مشکالت فراوان از جمله بدبینی ،پوچی و بیمعنایی
و عدم رضایت از زندگی میگردد ،در نتیجه ،تاب آوری پایین و عدم
استفاده از راهبردهای مقابلهای مناسب موجب روی آوردن این زنان
به فساد و انحراف شده و مشکالت تربیتی فرزندان و شیوع اختالالت
روانی را در سطح جامعه به دنبال میآورد .از سوی دیگر ،پژوهشهای
انجام شده بر این گروه آسیبپذیر ،کمتر به مسئله تاب آوری و آموزش
مدیریت استرس بر این گروه پرداخته است .بنابراین پژوهش حاضر با
هدف بررسی اثربخشی برنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر
بهزیستی روانشناختی ،معنای زندگی ،خوشبینی و رضایت از زندگی
زنان بیسرپرست انجام شد.

روش کار
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون-
پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را
کلیه زنان بیسرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان
خمین در سال  1332به تعداد بیش از  277نفر تشکیل دادند که از
بین آنها با استفاده از روش تصادفی و تعیین کمترین حجم نمونه در
مطالعات آزمایشی براساس منبع روش تحقیق بیابانگرد ( ،)22تعداد
 21نفر را انتخاب و با روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و
کنترل جایگزین شدند (گروه آزمایش به دلیل وجود مسئله ریزش
آزمودنیها  20و گروه کنترل  28نفر) .برای تخصصیسازی افراد به
گروه ها ابتدا پس از کسب رضایت از افراد برای شرکت در پژوهش و
توضیح هدف پژوهش ،افراد با استفاده از کدهای عددی مشخص شدند
و سپس کدها به صورت یکی در میان در یکی از گروههای آزمایش یا
کنترل قرار گرفتند .مالکهای ورود افراد به برنامه درمانی :زنانی که
حداقل یکسال سرپرست خانوار بودند ،دارای حداقل تحصیالت
راهنمایی بودند ،توانایی شرکت در جلسات را داشتند ،از سالمت روانی
برخوردار بودند .مالکهای خروج از برنامه شامل :زنانی که در زمان
اجرای پژوهش تحت درمان پزشکی یا روانشناختی خاصی قرار
داشتند ،بیش از  3جلسه از جلسات درمانی غیبت داشتند.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عالوه بر پرسشنامه اطالعات
جمعیتشناختی  ،عبارتند از . 1 :مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف
(  :)RPWBS: Ryff Psychological Wellbeing Scaleاین
مقیاس کوتاه  14سوالی توسط ریف در سال  1343طراحی و در سال
 2772مورد تجدیدنظر قرار گرفته است .این نسخه مشتمل بر  1عامل
است که عامل استقالل (سؤاالت  ،)14 ،12 ،3تسلط بر محیط (،8 ،1
 ،)1رشد شخصی ( ،)10 ،12 ،0ارتباط مثبت با دیگران (،)13 ،11 ،3
هدفمندی در زندگی ( )11 ،18 ،2و پذیرش خود ( )17 ،4 ،2را
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همکاری یک دستیار با تخصص کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
انجام شد .سپس از تمام افراد گروه آزمایش خواسته شد که
حتیاالمکان در تمام جلسات حضور داشته باشند ،و در نهایت برنامه
مدیریت استرس و ارتقای تاب آوری بر گروه آزمایش اجرا و گروه
کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند .نهایتاً پس از اتمام جلسات
با اجرای پس آزمون دو گروه مورد سنجش قرار گرفت (البته پس از
اتمام جلسات و جهت حفظ سالمت روان آزمودنیهای گروه کنترل و
حذف انتظار درمانی ،یک جلسه آموزش برای آنها اجرا گردید که هیچ
تاثیری در نتیجه پژوهش نداشت) .از آنجا که تعداد نمونههای پژوهش
از ابتدا دو گروه  28نفره در نظر گرفته شده بود اما جهت جلوگیری
از مسئله ریزش آزمودنیها که یکی از عوامل افت روایی درونی
پژوهشهای آزمایشی است تعداد گروه آزمایش  20نفر در نظر گرفته
شد و با توجه به اینکه در طی پژوهش کسی از پژوهش خارج نگردید
بعد از اتمام مداخله به صورت کامالً تصادفی  3پرسشنامه از مراحل
پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش خارج گردید تا گروه ها برابر
شوند .ضمن اینکه کل زمان انجام این پژوهش  4ماه و اجرای آن به
مدت  2ماه در ماههای دی و بهمن سال  1332انجام شد .برای رعایت
موارد اخالق در پژوهش و حفظ اطالعات شخصی شرکت کنندگان،
پس از توضیح هدف پژوهش به آنها اطمینان داده شد که ابزارهای
پژوهش فاقد هر گونه نام و نشانی هستند و اطالعات دیگر هم کامالً
محرمانه و پس از انجام پژوهش امحا میگردد به همین منظور از آنها
رضایتنامه شرکت در پژوهش اخذ گردید .همچنین برای جلوگیری
از تبادل اطالعات بین گروه آزمایش و کنترل ،کالسهای آموزشی در
ساعات غیراداری در اداره بهزیستی برگزار میشد تا افراد گروهها
نتوانند همدیگر را مالقات کنند .برای تحلیل دادههای پژوهش از
روشهای آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی و
درصد استفاده شد و برای بررسی تأثیر مداخله از روش تحلیل
کواریانس چندمتغیره و تکمتغیره و مفروضههای آن شامل آزمون
لوین ،کلموگروف -اسمیرونف و ام باکس و با استفاده از نرمافزار
 SPSS22استفاده شد.

 .8مقیاس رضایت از زندگی  :این مقیاس در سال  1342توسط دینر،
امونز ،الرسن و گریفین ساخته شد که دارای  2گویه میباشد که
مؤلفه شناختی بهزیستی ذهنی را ارزیابی میکند و براساس روش
لیکرت از (به شدت مخالفم =  1تا به شدت موافقم =  )0نمره گذاری
میشود  .دامنه تغییر نمرات در این مقیاس از  2-32است و نمره باالتر
نشان دهنده میزان رضایت مندی بیشتر است .روایی همگرا و واگرای
این آزمون در حد مناسبی است به طوری که نمرات آزمون
رضایتمندی با نمرات سایر ابزارهای اندازهگیری بهزیستی ارتباط
مثبت و معنادار و با سازههایی مثل افسردگی ،اضطراب و عواطف منفی
ارتباط منفی و معناداری داشته است ( . )23دینر و همکاران ()1342
ضریب همبستگی بازآزمایی این مقیاس را  7/42و ضریب آلفای
کرونباخ را  7/40گزارش نموده اند .این مقیاس را خیر و سامانی
( ) 1341در ایران هنجاریابی کردهاند ( . )23در پژوهش حاضر ،مقدار
پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  7/08به دست آمد .برای اجرای
پژوهش پس مراجعه به سازمان بهزیستی شهرستان خمین در استان
مرکزی ،از مدیر این سازمان جهت انجام پژوهش درخواست همکاری
شد .در گام بعدی تعداد  21نفر از زنانی را که واجد شرایط ورود به
پژوهش حاضر بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند .پس از کسب
رضایت آگاهانه و رعایت موارد اخالقی جهت شرکت در پژوهش و
گرفتن رضایت نامه کتبی مبنی بر شرکت در پژوهش ،آنها در دو
گروه آزمایش و کنترل تخ صیص شدند ،سپس از آنها خواسته شد تا
پرسشنامههای پژوهش را تکمیل نمایند .برای تخصصیسازی افراد به
گروه ها ابتدا پس از کسب رضایت از افراد برای شرکت در پژوهش و
توضیح هدف پژوهش ،افراد با استفاده از کدهای عددی مشخص شدند
و سپس کدها به صورت یکی در میان در یکی از گروههای آزمایش یا
کنترل قرار گرفتند .در مرحله بعد ،از برنامه مدیریت استرس و ارتقای
تاب آوری استفاده شد (شرح جلسات به صورت مختصر در جدول 1
آمده است).
مراحل مختلف آموزش این برنامه در طی  17جلسه  37دقیقهای به
صورت گروهی توسط یکی از دانش جویان دکتری روانشناسی با

جدول  :1خالصه برنامه مدیریت استرس و ارتقای تابآوری ()SMART
محتوا

جلسه
جلسه اول

معارفه اعضای گروه ،آشنایی با برنامه و اهداف آن

جلسه دوم

آشنایی با استرس و اثرات ناشی از نداشتن کنترل بر فرایند استرس و مفهوم تابآوری

جلسه سوم
جلسه چهارم

سبکهای اسناد و تفکر :آشنایی با نقش تفاوتهای فردی در ادراک ،و سبکهای اسناد و تاکید بر اهمیت نقش آنها بر احساسات ،واکنشها و
تابآوری
بازسازی شناختی ( :)1چالش با خودگوییهای منفی و جایگزینی آنها با خودگوییهای مثبت و سازنده

جلسه پنجم

بازسازی شناختی ( :)2چالش با خودگوییهای منفی و جایگزینی آنها با خودگوییهای مثبت و سازنده

جلسه ششم

فعالیتهای هیجانی :هدف این فعالیتهای هیجانی بهطور کلی ،آموزش مهارتهای تنظیم هیجان است

جلسه هفتم

ادامه فعالیتهای شناختی (تصویرسازی ذهنی) :مواجهه با شرایط استرسزا به صورت ذهنی و تمرین مدیریت بر هیجانات و واکنشهای بدن

جلسه هشتم

فعالیتهای رفتاری :آموزش حلمساله راهبردی

جلسه نهم

معنایابی و معناخواهی :تأکید بر اهمیت معنا بخشیدن به مشکالت غیرقابل تغییر و هدفمندی و آیندهنگری در زندگی

جلسه دهم

جمعبندی ،مرور و نتیجهگیری و اجرای پسآزمون
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خانجانی و همکاران

( ،)37/32خوشبینی ( )17/87و رضایت از زندگی ( )13/17بوده که در
پس آزمون این میانگینها نسبت به گروه کنترل در متغیر معنای زندگی
( ،)34/40خوشبینی ( )10/22و رضایت از زندگی ( )23/38افزایش یافته
است اما در گروه کنترل این تغییرات چندان محسوس نیست .برای بررسی
تأثیر مداخله بر متغیرهای وابسته پژوهش ،از تحلیل کواریانس استفاده شد.
از آنجا که استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیره نیازمند رعایت
مفروضهها است لذا مفروضههای آن مورد بررسی قرار گرفت .عدممعناداری
آزمون لوین در بهزیستی روانشناختی ( ،)F = 1/08معنای زندگی (7/772
=  ،)Fخوشبینی ( )F = 7/323و رضایت از زندگی ( )F = 7/778نشان
میدهد که مفروضه یکسانی واریانسها برقرار است ( )P < 7/72و از سوی
دیگر عدممعناداری مقدار امباکس برای متغیر بهزیستی روانشناختی (1/70
=  ،)M boxو مقدار کلموگروف -اسمیرونف برای متغیرهای معنای زندگی
( ،)Z = 7/732خوشبینی ( )Z = 7/113و رضایت از زندگی ()Z = 7/171
هم نشاندهنده همسانی شیب رگرسیون است ( ،)P < 7/72بنابراین با
توجه به رعایت مفروضههای استفاده از آزمون تحلیل کواریانس ،برای تحلیل
یافتهها از این آزمون استفاده شد.
برای تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر ارتقای تابآوری و مدیریت استرس
بر بهزیستی روانشناختی ،از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده
شد که نتایج در جدول  2و  3نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود مقادیر  Fهمه معنادار هستند و فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر برنامه
تابآوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی مورد تأیید قرار
میگیرد .به عبارت دیگر ،با کنترل اثر پیشآزمون نمرات حداقل یکی از
مولفههای بهزیستی روانشناختی (استقالل ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی،
ارتباط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی ،پذیرش خود) در مرحله
پسآزمون در آزمودنیهای گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از نمرات
آزمودنیهای گروه کنترل شده است .با توجه به معنادار شدن مقدار  Fدر
آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره ،برای مشخص شدن اینکه از لحاظ کدام
مولفههای بهزیستی روانشناختی در دو گروه تفاوت وجود داشته است ،از
تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد که نتایج در جدول  2و  3ارائه
شده است.

یافتهها
تعداد افراد دو گروه آزمایش و کنترل  84نفر بودند .از لحاظ وضعیت تأهل
در گروه آزمایش  2نفر ( 4/33درصد) ازدواج نکرده 3 ،نفر ( 12/2درصد)
همسر فوت شده و  13نفر ( )03/11مطلقه بودند .در گروه کنترل  1نفر
( 8/2درصد) همسر فوت شده و  23نفر ( 32/4درصد) مطلقه بودند .از لحاظ
وضعیت تحصیالت در گروه آزمایش  17نفر ( 81/11درصد) زیرسیکل17 ،
نفر ( 81/11درصد) دیپلم و زیردیپلم 2 ،نفر ( 4/33درصد) فوقدیپلم و 2
نفر ( 4/33درصد) لیسانس بودند .در گروه کنترل  3نفر ( 30/2درصد)
زیرسیکل 17 ،نفر ( 81/0درصد) دیپلم و زیردیپلم و  8نفر ( 11/0درصد)
دارای تحصیالت لیسانس و  1نفر وضعیت تحصیالت خود را مشخص نکرده
بود .از لحاظ وضعیت اشتغال در گروه آزمایش  4نفر ( 33/8درصد) شاغل و
 11نفر ( 11/11درصد) بیکار بودند .در گروه کنترل  1نفر ( 8/2درصد)
شاغل 27 ،نفر ( 43/3درصد) بیکار و  3نفر هم وضعیت اشتغال خود را
گزارش نکرده بودند .میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش از لحاظ تعداد
فرزندان به ترتیب ( )1/21 ± 7/12و گروه کنترل ( )2 ± 7/48بودند.
میانگین و انحراف استاندارد سنی گروه آزمایش ( )30 ± 1/22و گروه کنترل
( )87/07 ± 3/28بودند .میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش از لحاظ
مدت سرپرستی به سال ( )2/33 ± 3/07و در گروه کنترل ()2/37 ± 3/23
بودند .میانگین گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون در مولفههای بهزیستی
روانشناختی شامل استقالل ( ،)3/22تسلط بر محیط ( ،)1/18رشد شخصی
( ،)11/24ارتباط مثبت با دیگران ( ،)3/80هدفمندی در زندگی ( )3/18و
پذیرش خود ( )3/74بوده که این میزان در مرحله پسآزمون نسبت به گروه
کنترل افزایش نشان میدهد و بیشترین میانگین افزایش یافته در متغیر
بهزیستی روانشناختی مربوط به زیرمقیاس هدفمندی در زندگی بوده که
این میزان در مرحله پیشآزمون  3/18بوده و در پسآزمون به 14/70
افزایش یافته است و در بقیه زیرمقیاسها هم این افزایش میانگین مشاهده
میشود (استقالل =  ،12/11تسلط بر محیط =  ،13/31رشد شخصی =
 ،11/13ارتباط مثبت با دیگران =  ،18/32هدفمندی در زندگی = ،14/70
پذیرش خود =  .)11/12همچنین میانگین متغیرهای معنای زندگی

جدول  :2نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره برای مقایسه نمرات پسآزمون بهزیستی روانشناختی در گروههای آزمایش و کنترل
منبع

ارزش

اثر پیالیی

7/411

F
12/22

1

المبدای ویلکز

7/148

12/22

1

21

اثر هتلینگ

8/883

12/22

1

21

بزرگترین ریشه خطا

8/883

12/22

1

21

مقدار اتا

توان آماری

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا
21

P
7/771

7/334

7/411

7/771

7/411

7/334

7/771

7/411

7/334

7/771

7/411

7/334

جدول  :3آزمون اثرات بینگروهی و نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره روی نمرات پسآزمون بهزیستی روانشناختی
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میانگین مجذورات

F

1712/31
1/823
30/38

1
1
1

1712/31
1/823
30/38

1/043
7/214
2/182

P

مقدار اتا

توان آماری

7/13
7/174
7/122

7/727
7/774
7/723

7/228
7/703
7/230

پیشآزمون
معنای زندگی
خوشبینی
رضایت از زندگی
گروه
معنای زندگی
خوشبینی
رضایت از زندگی

1003/21
232/22
211/83

1
1
1

1003/21
232/22
211/83

2/348
30/34
12/331

7/771
7/7771
7/771

7/141
7/028
7/281

7/043
7/334
7/323

خطا
معنای زندگی
خوشبینی
رضایت از زندگی

27208/17
103/31
1030/22

38
32
34

معنای زندگی
خوشبینی
رضایت از زندگی

374437
1312
14782

30
32
81

231/31
2/83
82/01

کل

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،مقادیر  Fدر این جدول نیز
معنادار هستند و نشان میدهند نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش در
همه مولفههای بهزیستی روانشناختی (استقالل ،تسلط بر محیط ،رشد
شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی ،پذیرش خود)
در مرحله پسآزمون به طور معناداری بیشتر از آزمودنیهای گروه
کنترل شده است .مقادیر اندازه اثر هم نشاندهنده میزان تغییرات
مربوط به هر یک از مولفههای بهزیستی روانشناختی در آزمودنیهای
گروه آزمایش در نتیجه ارتقای تابآوری و مدیریت استرس بوده است.
جدول  8نتایج آزمون تحلیل کواریانس تکمتغیره را برای متغیرهای
معنای زندگی ،خوشبینی و رضایتمندی از زندگی نشان میدهد.
نتایج جدول  8نشان میدهد که مقادیر  Fدر اثرات بینگروهی برای هر
سه متغیر معنای زندگی ،خوشبینی و رضایتمندی از زندگی معنادار
هستند .به عبارتی ،میزان اثرات بینگروهی نشان میدهد که آموزش
برنامه درمانی تابآوری و مدیریت استرس بر متغیرهای معنای زندگی،
خوشبینی و رضایتمندی از زندگی در گروه آزمایش تاثیرگذار بوده
است.

نشان داد که ارتقای تابآوری و مدیریت استرس باعث بهبود مولفههای
استقالل ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران،
هدفمندی در زندگی و پذیرش خود شد .ضعف در مدیریت استرس از
عوامل عمده کم بودن میزان بهزیستی روانشناختی در افراد است که
تحت تأثیر آموزش نیز قرار میگیرند ( .)37تحلیل دادهها نشان داد که
بهزیستی روانشناختی به میزان باالیی از طریق تابآوری قابل تبیین
است .یعنی هر چه فرد در تابآوری و مقابله با استرسهای زندگی
قدرت بیشتری داشته باشد ،از بهزیستی روانی باالتری بهرهمند میشود.
یافتههای این تحقیق با نتایج پیشین ( )32 ,31 ,21 ,27همسو است
که به نظر آنها کاهش میزان تابآوری در مواجهه با اتفاقات زندگی در
شخص با نوعی احساس استرس ،اضطراب و یا افسردگی با کاهش
بهزیستی روانشناختی همراه است .فریبورگ و همکاران تابآوری را
توانایی افراد برای تغییر ،صرفنظر از اتفاقات تهدیدآمیز میداند (.)21
همچنین ماستن تابآوری را عامل توانمندی افراد در راستای تغییر
پیامدهای غیرمنتظره میداند ( .)31یانگ و اسمیت در تحقیق خود که
با هدف بررسی استرس ،تابآوری و بهزیستی روانشناختی در
دانشجویان پرستاری انجام شده بود به این نتیجه رسیدند که تابآوری
یک متغیر میانجی در رابطه استرس و بهزیستی روانشناختی است و
بنابراین ،توجه بیشتر به نقش بالقوه برنامه تابآوری و سایر راهبردهای
مقابلهای مؤثر ،منابع اجتنابناپذیر استرس را تعدیل مینماید و باعث
افزایش بهزیستی میشود  ،به عبارتی نتایج این پژوهش نشان داد که
باید توجه بیشتری به نقش بالقوه راهبردهای تابآوری و دیگر تاثیرات
غلبه مؤثر بر استرس شود تا بهزیستی روانشناختی در افراد تخریب
نگردد (.)32
در تبیین و تفسیر این یافته میتوان چنین اذعان داشت که ارتقای
تابآوری و آموزش روشهای مؤثر مدیریت استرس به افراد میتواند
باعث بهبود استقالل افراد گردد .این آموزشها ،توانایی برگشتن زنان
بیسرپرست به جایگاه خود بعد از ناگواریها و سازگاری موفق آنها را

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه درمانی تابآوری و مدیریت
استرس بر بهزیستی روانشناختی ،معنای زندگی ،خوشبینی و
رضایتمندی از زندگی در زنان بیسرپرست انجام شد .نتایج نشان داد
که افراد تابآور توانایی بیشتری در تحمل شرایط ناگوار دارا هستند که
این باعث بهزیستی روانشناختی افراد میشود .به عبارت دیگر ،افرادی
که تابآوری بیشتری دارند بهزیستی روانشناختی باالتری را تجربه
خواهند کرد .وقتی تابآوری در افراد باال باشد ،در این صورت افراد
قادرند در رویارویی با ناکامیها ،مصیبتها و تعارضهای زندگی و حتی
رویدادهای مثبت ،پیشرفتها و مسئولیت بیشتر به تالش ادامه دهند و
برای دستیابی به موفقیت بیشتر ،سختیها را تحمل کنند .نتایج پژوهش

1

خانجانی و همکاران

فرد کمک میکند تا با استرسزاها و هدف و معنای زندگی سازگار شود
( .)13لذا افراد تابآور قادر به تفکر خالقانه و منعطف درباره حل مسائل
هستند ،درجههای از سالمتی و استقالل را نشان میدهند ،میتوانند
نظراتشان را به دیگران انتقال دهند و به تواناییهای خود برای تغییر
دادن محیطشان باور دارند ( )30و در نتیجه زندگی با معنا و هدفمندی
را تصور میکنند.
یافته دیگر پژوهش تأثیر برنامه تابآوری و مدیریت استرس بر افزایش
میزان خوشبینی در زنان بود که مورد تأیید قرار گرفت .این یافته همسو
با یافتههای پیشین است ( .)33 ,34 ,12تأثیر عامل تنشزا بر افراد به
ویژگیهای آن عامل و نیز راهبردهای ارزیابی شناختی و شیوههای
مقابلهای بستگی دارد که افراد در سازگاری با پیامدهای تنشزا به کار
میگیرند .پس اگر راههای مقابلهای و ارزیابی مناسب باشد ،سازگاری
فرد با شرایط تازه تسهیل شده و اوضاع جدید انطباق مییابد و امید به
زندگی و خوشبینی در این افراد افزایش مییابد ( .)12نتایج پژوهش
اظهری و همکاران نشان داد که بین راهبردهای مقابله با استرس با
خوشبینی رابطه وجود دارد به طوری که بین راهبرد آمادگی
برنامهریزی شده و معنوی مثبت با خوشبینی رابطه مثبت و بین راهبرد
اجتنابی با خوشبینی رابطه منفی وجود دارد ( .)34نتایج مطالعه
حسنشاهی نشان داد که بین راهبردهای مقابله مبتنی بر حل مساله و
مقابله شناختی با خوشبینی در جهت مثبت و معنیدار و بین
راهبردهای مقابلهای مبتنی بر هیجان و خوشبینی رابطه معکوس و
معنیداری وجود دارد ( .)33در تبیین این یافته میتوان گفت که اصوالً
ارتقای تابآوری و کسب توانایی جهت مدیریت استرس باعث ایجاد
نگرش و دید مثبت نسیت به زندگی میشود و زمینه ایجاد خوشبینی
را فراهم میآورد .اصوالً افراد تابآور ،پس از رویارویی با موقعیتهای
دشوار زندگی ،دوباره به سطح معمول عملکرد خود باز میگردند و حتی
عملکرد برخی پس از رویارویی با ناکامیها و دشواریها نسبت به گذشته
ارتقا پیدا میکند به عبارتی افرادی که تابآوری باالیی دارند در برابر
آسیبها و استرسهای اجتنابپذیر ،تجربه مقاومت بیشتری دارند و
بیشتر احتمال دارد معنای مثبتی برای استرسها و مشکالت خود پیدا
کنند ،به طور انعطافپذیری خود را با آنها انطباق دهند و در آینده به
افراد خوشبین و شاد و موفقی تبدیل شوند (.)87
آخرین یافته پژوهش ،اثربخشی برنامه ارتقای تابآوری و مدیریت
استرس بر میزان رضایتمندی از زندگی بود که مورد تأیید قرار گرفت.
این یافته همسو با یافتههای پیشین بود ( .)81یافتههای کاپیال و کومار
روی زنان مطلقه هندی نشان داد که بین سطح تابآوری و رضایت از
زندگی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ( )81و آموزش تابآوری
سبب افزایش تابآوری ( ،)82افزایش رضایت از زندگی و کاهش
هیجانهای منفی میشود ( .)83نتایج مطالعه صفرزاده و همکاران
حاکی از اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی  -رفتاری
برای زنان در کاهش استرس و اضطراب است .براساس نتایج پژوهش،
آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی  -رفتاری برای زنان میتواند
به عنوان یک روش مؤثر در بهبود وضعیت روانشناختی زنان به کار
گرفته شود و باعث ارتقای رضایت از زندگی آنها شود ( .)88در چند
دهه اخیر پژوهشهای مختلفی بر روی مدیریت استرس و تاثیرات آن
بر ارتقاء بهداشت روانی و جسمی صورت گرفته است .نتایج این مطالعات
نشانگر تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مدیریت استرس در بهبود اختالالت

افزایش خواهد داد که همین امر باعث میشود که حس استقالل آنها
افزایش یافته و در مواجه با رویدادهای زندگی بهتر و مستقالنه عمل
کنند .در مورد نحوه تأثیر برنامه تابآوری و مدیریت استرس بر تسلط
بر محیط ،میتوان به معنابخشی به زندگی اشاره کرد و این آموزش به
افراد کمک میکند که از وضعیت مبهمی که فکر میکنند در زندگی
دارند بیرون آیند و به معنای زندگی دست یابند و از تالش کردن در
زندگی خود خسته نشوند .بنابراین چنانچه گفته شد تسلط بر محیط به
معنای توانایی فرد برای مدیریت زندگی است و با آموزش تابآوری و
مدیریت استرس ،شخص به این موضوع میرسد که نباید خود را
تحتتاثیر و کنترل فعالیتها با منشاء بیرونی یا محیطی بداند و باید
خود را فعال و انتخابکننده بداند و عمل کند .بنابراین انتظار میرود
این آموزش باعث بیشتر شدن تسلط فرد بر روی محیط و اتفاقات بیرونی
شود و احساس درماندگی را خنثی سازد ( .)33در ارتباط با تأثیر آموزش
تابآوری بر رشد فردی زنان بیسرپرست میتوان اذعان داشت که این
آموزشها احتماالً به پایبندی آنها به رشد و تعالی واقعی و خود رهبری
و افزایش عامل رشد فردی در زنان بیسرپرست منجر شده است.
همچنین آموزش تابآوری میتواند بر روابط مثبت با دیگران از طریق
راهحلهای مقابله دفاعی بهتر منجر شود .همچنین با توجه به اینکه
اجتناب از سوءظن و برداشت زودهنگام در مورد افراد دیگر،
خوشاخالقی و رهاسازی ذهن از مسائل بدون اهمیت ،بخشی از عناصر
تابآوری هستند ،به نظر میرسد این آموزش بر روابط مثبت زنان
بیسرپرست با دیگران اثربخش باشد ،سرانجام اینکه ،آموزش تابآوری
باعث ایجاد الگوی تفکر سازنده و درک پذیرش خود و اجتناب از
خودآزاری میشود و این آموزش سبب میشود تغییراتی در نظام
باورهای زنان بیسرپرست ایجاد شود که به آنها کمک میکند تا با
موقعیتهای زندگی سازگار شوند و خود را بیشتر بپذیرند ( )38و به
این طریق در پذیرش خود آنها تغییر ایجاد شود.
یافته دیگر پژوهش تأثیر برنامه درمانی تابآوری و مدیریت استرس بر
هدفمندی و معنای زندگی بود که مورد تأیید قرار گرفت .این یافته با
نتایج پژوهشهای قبلی ،همسو است ( .)31 ,32در تبیین این یافته
میتوان گفت آموزش تابآوری و مقابله مؤثر با استرسهای روزمره
زندگی که در زنان بیسرپرست به دلیل موقعیت خاصی که دارند باعث
میشود با دا دن معنا و هدف به زندگی بهتر بتوانند این نامالیمات و
سختیها را تحمل کرده و با داشتن هدف ،انگیزه بیشتری جهت طی
مسیر زندگی کسب نمایند .کسانی که زندگی خود را معنادار میبینند،
اعتقاد دارند که زندگی هدف مهمی دارد و قابل فهم است .از دیدگاه
روانشناسی سالمت ،بین کسانی که زندگی را معنادار ادراک میکنند و
کسانی که مفهوم و مبنایی برای آن قائل نیستند تفاوتهای بسیاری
وجود دارد .افراد با سطوح باالی معناداری در هنگام رویارویی با مسائل
روزمره ،فقط بر جنبههای مشخصی از مشکل تمرکز میکنند در صورتی
که اشخاص با سطوح پایین معنا در زندگی ،به محدود بودن زمان به
عنوان مشکلی بزرگ مینگرند و مشکالت فعلی را با احتمال نرسیدن به
اهداف آینده پیوند میدهند .بنابراین به نظر میرسد ارتقای تابآوری و
آموزش راهبردهای مؤثر مقابله با استرس بتواند به افزایش هدفمندی
و معناداری زندگی افراد کمک کند و بر رضایتمندی و کیفیت زندگی
آنها هم تأثیر بگذارد .تابآوری به عنوان عدم آسیبپذیری و سرسختی
توصیف شده است .منبع تابآوری توانمندی ذاتی فردی است که به

0

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،6شماره  ،2خرداد و تیر 7931

میتوان به نداشتن دوره پیگیری جهت بررسی میزان ماندگاری درمان
اشاره کرد .به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود تا با استفاده از روشهای
دیگری از جمله روشهای مشاهدهای در کنار ابزارهای خودگزارشی
همچون پرسشنامه به سنجش بهزیستی ،خوشبینی و رضایت از زندگی
افراد بپردازند تا بتوانند میزان تأثیر استفاده از تکنیکهای درمانی در
زندگی افراد را مشخص نمایند .همچنین مقایسه این رویکرد با سایر
روشها در حوزه روانشناسی مثبتنگر ،میتواند تعیینکننده روشهای
کارآمدتری باشد .همچنین نتایج این پژوهش میتواند در اختیار سازمانها
و مراکز دولتی و غیردولتی که به نوعی با این قشر آسیبپذیر از جامعه در
ارتباط هستند ،قرار گیرد تا بتوانند با برگزاری کارگاهها و دورههای
آموزشی در مقیاس گستردهتری به آموزش تابآوری و مدیریت استرس
به این گروه اقدام نمایند.

روانی و مشکالت جسمی بوده است ( .)82مطالعات بر روی تابآوری
هم نشان میدهد که تابآوری فراتر از برخورد و انطباق با تجربیات
آسیبزاست  .بدین معنا که فرد قدرت بازگشت و رشد به شیوه مثبت
در برابر شرایط نامناسب را دارد ( .)81در تبیین این یافته هم میتوان
گفت که آموزش افراد درباره ماهیت تعاملی استرس و مقابله با آن و
توجه به نقش شناختها و هیجانات در پیدایش و تداوم استرس و کنترل
آن مؤثر میباشد و مدیریت استرس توانایی افراد را برای کاهش استرس
و سازگاری مناسب با موقعیتهای استرسزا افزایش میدهد .به گونهای
که راهبردها و تکنیکهای مدیریت استرس به افراد کمک میکنند تا
در مواجه با موقعیتهای استرسزا از راهبردهای موثرتری برای مقابله
با استرس استفاده نمایند ،که به تبع بر بهبود کیفیت و رضایتمندی از
زندگی آنها هم تاثیرگذار است .تابآوری هم از عواملی است که به فرد
در سازگاری با موقعیتهای دشوار و استرسزای زندگی کمک کرده و
افراد را در برابر اختالالت آسیبشناختی و دشواریهای زندگی که زنان
سرپرست خانواده با آن مواجه هستند در امان نگه میدارد .به عبارتی،
تابآوری بر تواناییهای فرد برای غلبه بر استرس ،داشتن مهارتهای
مقابلهای مناسب ،عزت نفس و حمایت اجتماعی تأثیر میگذارد و باعث
کنار آمدن با موقعیتهای استرسزای زندگی به صورت بهینه میشود.
از سوی دیگر تابآوری و مدیریت بهینه استرس میتواند در ارتباط بین
استرس و بیماریها نقش تعدیلکنندهای داشته باشد و لذا بر رضایت
از زندگی فرد تأثیر بگذارد ،چرا که تابآوری یک کیفیت درونی است
که فرد را قادر میسازد تا در مقابله با شرایط ناگوار ،خود را حفظ کند
( .)80اصوالً سطح باالی استرس ،تأثیر منفی طوالنیمدت بر خودباوری
زنان داشته که تأثیر بسیار بد و مهمی در عملکرد خانواده و پایین آمدن
سطح کیفی زندگی میگذارد (.)84
نتایج مطالعه حسینی بهشتیان نشان داد که آموزش تابآوری باعث
تنظیم هیجان و افزایش رضایت از زندگی در زنان میشود .به عبارتی
نتایج این مطالعه نشان داد آموزش تابآوری با تنظیم هیجانهای مثبت
و منفی و استفاده از راهبردهای شناختی انطباقی باعث ارتقای رضایت از
زندگی میشود ( .)83تابآوری نقش میانجی بسیار مهمی در جلوگیری
یا بروز خیلی از اختاللهای روانپزشکی از خود نشان میدهد و به واسطه
کاهش هیجانهای منفی و افزایش سالمت روان ،رضایت بیشتر از زندگی
را در پی دارد و به عنوان میانجی برای تسهیل غلبه بر مصائب و مقاومت
در برابر استرس عمل مینماید ( .)27از محدودیتهای پژوهش حاضر

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه ارتقای تابآوری و
مدیریت استرس بر میزان بهزیستی روانشناختی ،معنای زندگی،
خوشبینی و رضایتمندی از زندگی در زنان سرپرست خانواده انجام
شد .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تابآوری و مدیریت استرس
باعث ارتقای تابآوری افراد شده و در نتیجه این افراد بهتر میتوانند در
مواقع استرسزا سازگاری و بهزیستی روانی خود را حفظ کنند ،زندگی
هدفمند و با معنایی برای خود ساخته و نگرش خوشبینانهای نسیت
به زندگی و مسائل داشته باشند و در نهایت از زندگی رضایت بیشتری
داشته باشند.

سپاسگزاری
این پژوهش در قالب فعالیتهای هسته پژوهشی مدیریت استرس و
مداخله در بحرانهای اجتماعی مصوبه شماره  800معاونت پژوهشی
دانشگاه عالمه طباطبائی انجام شده است .بدینوسیله از کلیه کسانی
که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند به ویژه رئیس سازمان
بهزیستی شهرستان خمینشهر و همچنین تمام شرکتکنندگان
پژوهش ،کمال تشکر به عمل میآید.

تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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