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 های اسنادی و سبک کنارآمدن با استرس با سرمایه روانشناختی زنان سرپرست رابطه سبک
 خانوار شهر زنجان

 
 *2، غالمحسین انتصار فومنی1لیال خدائی

 

 26/12/1395پذیرش:     24/10/1395دریافت: 

 

 چکیده

ثیرگذار بر سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی أامروزه شناخت عوامل ت پیش زمینه و هدف:

 انجام گرفته است. 1394ماه آخر سال  3با استرس با سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار شهر زنجان در  آمدن اسنادی و سبک کنارهای رابطه سبک

ها از آوری دادهای تصادفی انتخاب شده اند. برای جمعنفر به روش نمونه گیری طبقه 320تعداد نفر زنان سرپرست خانوار  1750به این منظور از مواد و روش کار: 

. باشد( و سبک کنار آمدن با استرس اندلر و پارکر استفاده شده است و پژوهش از نوع همبستگی میASQ(، سبک اسنادی )PCQ) های سرمایه روانشناختیپرسشنامه

 کمک گرفته شده است. 22نسخه  SPSSافزار های پژوهش نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرمها و بررسی فرضیهبرای تحلیل داده

 دارییعنماسنادی و سبک کنار آمدن با استرس با سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار رابطه مثبت  هایدهد که بین سبکهای پژوهش نشان مییافته ها:یافته

(01/0p< وجود دارد. همچنین )یدارهای اسناد کلی منفی همبستگی منفی معنیدر خرده مقیاس (05/0p<) مداری آمدن با استرس مسأله وجود دارد. در سبک کنار

با سرمایه روانشناختی مداری و اجتنابی رس هیجانتآمدن با اس و همچنین در سبک کنار ( وجود دارد>01/0p) یداربا سرمایه روانشناختی همبستگی مثبت معنی

 .وجود دارد (>01/0p) یدارزنان سرپرست خانوار همبستگی منفی معنی

 ند.نبینی کد سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار را پیشنتوانهای اسنادی و سبک کنار آمدن با استرس میتوان نتیجه گرفت سبکمی ،در مجموعگیری: بحث و نتیجه

 یآمدن با استرس، سرمایه روانشناخت، سبک کنار اسنادیهای سبک ها:کلیدواژه
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 مقدمه

خانواده این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از 

رود و در واقع هر خانواده را باید های اصلی هر جامعه به شمار مینهاد

های واال و خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ سنت و رسوم و ارزش

مورد احترام و شا لوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط 

 ترینمبدأ بروز و ظهور و عواطف انسانی و کانون صمیمانه ،خویشاوندی

و مهد پرورش فکر و اندیشه و اخالق و تعالی روح انسانی  روابط میان افراد

آن  (. خانواده اولین سازمان اجتماعی است که فرد در1به حساب آورد )

فابخشی ش، تسکین، التیام و کند. خانواده اساساً یک کانون کمکزندگی می

 است. خانواده کانونی است که باید فشارهای روانی وارد شده بر اعضای خود 

                                                           
 ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، زنجان ،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 1

 (ایران )نویسنده مسئول ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، زنجان ،روانشناسی استادیار 2

 ها را هموار کند.را تخفیف دهد و راه رشد و شکوفایی آن

زنان سرپرست خانوار شامل زنان بیوه، زنان مطلقه، همسران مردان 

 معتاد، همسران مردان زندانی، زنان خود سرپرست، دختران خودسرپرست،

نان زهمسران مردان ازکارافتاده است. برمبنای تعریف سازمان بهزیستی 

 سرپرست خانوار زنانی هستند که به دالیل مختلف از جمله جدایی و فوت

 (.2همسر و غیره مسئولیت زندگی خود و فرزندان را بر عهده دارند )

های اخیر، توجه روانشناسان به مقوله روانشناسی مثبت جلب در سال

 ، سرمایه روانشناختیاست؛ امروزه پس از سرمایه انسانی و اجتماعیشده 

ها در نظر گرفت. نتایج توان مبنای مزیت رقابتی در سازمانرا می

های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت حاکی از آن پژوهش

 مقاله پژوهشي
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 3بینی، خوش2آوری، تاب1، از قبیل امیدواریاست که سرمایه روانشناختی

عاملی را با عنوان سرمایه روانشناختی  هم، در کنار 4کارآمدیو خود

عنوان یک معیار برای سرمایه (. خود کارآمدی به3دهند )تشکیل می

 هایی همچونروانشناختی، با داشتن پایه و اساس نظری قوی و ویژگی

پذیری و مؤثر بر عملکرد، فرد را جهت پذیرش پذیری، سنجشتوسعه

ل موانع و مشکالت بر ها، تعقیب اهداف و استقامت در مقابچالش

های خود برای رویارویی با آن انگیزد تا از نقاط قوت و مهارتمی

ها استفاده کند و با تمام انرژی و صرف زمان و کار بیشتر اهداف چالش

ها در مسیر خود را دنبال نموده با پشت سر گذاشتن موانع و سختی

ید، نیروی (. به عالوه، ام4اهداف حرکت کند و از آن خارج نشود )

 کند و به ماهیجانی است که تخیل را به سمت موارد مثبت هدایت می

دهد که زندگی به ما پذیری و توانایی خالصی از ضرباتی میانعطاف

شود، هم چنین امید یک کند و باعث رضایت از زندگی میتحمیل می

حالت انگیزشی مثبت با در نظر گرفتن اهداف روشن برای زندگی است 

 ی روانشناختیبینی یکی از معیارهای مهم سرمایهش، خوبه عالوه(. 5)

 بینی و انتظار مثبت و مطلوبدر سرمایه روانشناختی تنها پیش و است

رویدادها در آینده نیست بلکه به دالیل و مستنداتی بستگی دارد که 

برد. تفکر یک فرد در توضیح چگونگی برخی از حوادث، به کار می

تواند بیشتر از آنکه مفید باشد زیان برساند ولی شواهد آرزومندانه می

تر از افرادی بین پرارزشدهد که زندگی افراد خوشتجربی نشان می

کنند که ها واقعأ احساس میبینبین نیستند، خوشاست که خوش

عنوان آوری به(. افزون بر این، تاب6ها بهتر خواهد بود )آینده آن

آمیز و چالش های تهدیدد در برابر موقعیتآمیز فرمقاومت موفقیت

رغم مواجهه با آور، افرادی هستند که علیبرانگیز است و افراد تاب

کاهند و سالمت ها میها از آثار نامطلوب آناسترس مزمن و تنیدگی

عنوان فرصتی برای ها بهکنند و این چالشروانی خود را حفظ می

 (. به عبارت، متغیرهای روانشناختی7جویند )توانمند کردن خود بهره می

بینی و خودکارآمدی در مجموع آوری، خوشاز قبیل امیدواری، تاب

دهند که در هر یک از یک منبع یا عامل نهفته جدیدی را تشکیل می

 ، نمایان است. سرمایه روانشناختی، با تکیه بر متغیر روانشناختیاین متغیرها

های افراد( یه انسانی )دانش و مهارتمثبت منجر به ارتقای ارزش سرما

؛ شودها( در سازمان میو سرمایه اجتماعی )شبکه روابط میان آن

بنابراین؛ سرمایه روانشناختی، از متغیرهای روانشناختی مثبت تشکیل 

گیری، توسعه و پرورش هستند و امکان اعمال شده است که قابل اندازه

 ها وجود دارد.مدیریت بر آن

یکی از عواملی که با سرمایه روانشناختی ارتباط دارد سبک کنار 

آمدن با استرس است. امروزه استرس، بخش انکارناپذیر زندگی روزانه 

                                                           
1 hope 
2 optimism 
3 resiliency 
 

توانـد بهداشـت جسـم و روان را متأثر سازد. برخی بر این است که می

های آدمی در ارتباط است و چنانچه باورند که استرس با غالب بیماری

ـرف صطلوبی اداره نشود، پیامدهای نـامطلوب رنـج، بیمـاری و به نحو م

استرس ها به خودی خود عامل  های گزاف را در پی خواهد داشت.هزینه

ماری که موجب بی هاست، چگونگی واکنش ما به آنبیماری نیستند بلکه

 زا، معموالً بههـای ناشـی از رویدادهای استرسی هیجانشود. تجربـهمی

استرس را کننده است که اقدامات کنار آمدن با ی فرد ناراحتحدی برا

امری  به دنبال خواهند داشت. از سوی دیگر، استرس در زندگی امروزی

ه روش اجتناب راد ـب ـای مختلفی استرس را تجربه میناپذیر است و اـف  نندکه

های منحصر به فردی به مقابله با کنند با اتخاذ شیوهو در نتیجه سعی می

ی شـناختی و رفتـارهـای عنوان کوشـش آن بپردازند. مقابله با استرس به

ه یری از پیشگهایی برای منظـور افزایش سازگاری فرد با محیط و یا تالش ـب

 (.8زا توصیف شده است )پیامدهای منفی شرایط استرس

این مدار )ای مسئلهه نوع راهبرد مقابله با استرس، راهبرد مقابلهس

د شوزا را شامل میراهبرد اقدامات سازنده فرد در رابطه با شرایط تنش

یا تغییر دهد(، راهبردهای سعی دارد تا منبع تنیدگی را حذف کند و 

هایی برای تنطیم این راهبرد شامل کوششمدار )ای هیجانمقابله

زا است و تعادل هیجانی و عاطفی را از تنشهیجـانی واقعـۀ پیامدهای 

 و کنـد(زا حفـظ میهای حاصله از موقعیـت تـنشطریـق کنتـرل هیجان

 ها و تغییرات شناختی استای اجتنـابی )نیازمنـد فعالیتراهبـرد مقابلـه

باشـد و ممکن است ا میزها اجتنـاب از موقعیـت تنیـدگیکه هـدف آن

 (.9آوردن و درگیرشدن در یک فعالیت تازه ظاهر شود( )در قالب روی

ابله های مقیکی دیگر از عواملی که با سرمایه روانشناختی و سبک

 هایهای اسناد است. سبک اسنادی با شیوهبا استرس ارتباط دارد سبک

ثرند. سبک ای و عوامل شخصیتی در بهداشت روانی افراد مؤمقابله

-داربیرونی، پای-اسنادی شیوه ای است که فرد بر پایه سه بعد: درونی

(. از 10نگرد )اختصاصی به رویدادهای خوب و بد می-ناپایدار و کلی

، انسان گرایش به تعبیر و توجیه دنیای پردازان اسنادیدیدگاه نظریه

(. 11) دپیرامون خود دارد تا بتواند کنترل بیشتری بر آن داشته باش

ویژه زمانی قابل توجه هستند که یک چیز های علی بهتبیین

 بینی وغیرمعمول، ناخواسته یا ناخوشایند رخ دهد. اسنادها به پیش

ها و ها، نگرشکننده احساسکنترل رویدادها کمک کرده، تبیین

ه گذارند، بلکهای ما تأثیر میرفتارهای ما هستند و نه تنها بر نگرش

ها در دهند. از این رو آنده فرد را تحت تأثیر قرار میعملکرد آین

 (.12دهی به رویدادهای فشارزا نقش اساسی دارند )پاسخ

ها دارای دو نوع اسناد اصلی ( بر این باورند که ما انسان13) 5هایدر

یا شیوه تفسیر رفتار هستند: اسناد درونی و بیرونی. اسناد بیرونی 

4 self-efficacy 
5 Heather 
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 ای اجتماعی و محیطی علت رفتار دانستهدهد که فشارههنگامی رخ می

(. بر این باور است که اسناد رفتارهای ناخوشایند ناپسند 14شوند. )می

به عوامل بیرونی، سبب کاهش احساس گناه نسبت به آن عمل در فرد 

(. 15یابد )پذیری در برابر آن رفتار کاهش میشود و حس مسئولیتمی

در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که زنان با مرگ همسر،  1لوپاتا

عنوان های قبلی شوهر )بهمستعد جدا شدن از اجتماع هستند و نقش

های اجتماعی( را برای ادامۀ شریک زندگی و عضو مشترك در معاشرت

دانند. ارتباطات گروهی و برخوردهای اجتماعی خود الزم و ضروری می

همسر ارتباط خود را به راحتی با بستگان شوهر  این زنان بعد از مرگ

نتیجه گرفت که  2سومر (. همچنین16کنند )کم و در مواقعی قطع می

داری، نقش اقتصادی و زنان سرپرست خانوار به علت تعدد نقش )خانه

های جسمی و هیجانی از اعضای خانواده( استرس و مشکالت مراقبت

( 18) 3در تحقیقی دیگر لی .(17) کنندروانی مختلفی را تجربه می

نشان داد که زنان سرپرست خانواده در مقایسه با سایر زنان دچار 

ها عالوه بر رویارویی با مشکالت روانشناختی بیشتری هستند. آن

مشکالت اقتصادی با برخی فشارهای منفی اجتماعی همچون نگرش 

زاها، ارشمنفی نسبت به زنان بیوه و مطلقه روبرو هستند، البته نوع ف

های دریافتی، شدت عالئم افسردگی در میان مادران میزان حمایت

ترین عوامل مجرد و فاقد فرزند از مادران متاهل متفاوت بوده و عمده

 .باشدزا برای مادران سرپرست خانوار میفشار

( دریافتند زنان سرپرست خانوار بدون 19) 4هرنادز، آراندا، رامیرز

همسر نسبت به زنان دارای همسر کیفیت زندگی پایین، درآمد کمتر 

( در پژوهشی نشان داد که زنان 20) 5و افسردگی بیشتری دارند. علیا

سرپرست خانواده نسبت به زنان غیرسرپرست خانواده میزان استرس 

اعی، حقوقی، جسمی، بیشتری را در زمینه مسائل اقتصادی، اجتم

 شوند.روحی و خانوادگی متحمل می

( به این نتیجه 21) 6جاه و جعفریدر تحقیقی دیگر شکوری، رفعت

 تری دارندرسیدند که زنان سرپرست خانوار توانمندی روانی کم

های ( بین مؤلفه22) 7، زارع بهرام آبادی، حاتمی، زهراکارزادهشعبان

ی و اجتنابی با کیفیت زندگی همبستگی مدارهای مقابله مسألهسبک

مداری با کیفیت زندگی همبستگی منفی ای هیجانمثبت و مؤلفه

ای رابطه بین شدت استرس ( در مطالعه23) 8جنسن و کارولیداشت. 

ها دریافتند که ادراك شده و راهبردهای مقابله را بررسی کردند آن

 گرفتن احساسات درداثربخشی راهبردهای مقابله با خودگویی، نادیده 

                                                           
1 Lvpata 
2 Somer 
3 Lee 
4 Hernandez, Aranda, Ramirez 
5 Olia 
6 Shakori, Rafat Abad, & Jafari 
7 Shabanzadeh, Zare Bahram Abadi, Hatami, Zahrakar 
8 Jensen & karvly 
9 Luthans, Youssef, & volio 

)مقابله هیجان محور(، در سطوح پایین تر در شدت استرس ادراك 

( به این 24) 9ولیوو نورمن . لوتانز، شده درد و استرس بیشتر است

نتیجه رسیدند که کل سرمایه روانشناختی از مجموعه اجزایش یعنی 

بینی بزرگتر است. همچنین آوری، امیدواری و خوشخودکارآمدی، تاب

دارند افرادی که از سرمایه روانشناختی باالیی برخوردارند، در بیان می

 ،ورتزکدهند. دالماتر، مواجهه با مشکالت سرسختی بیشتری نشان می

 بیشتر از ،کنترل فاقداند که بیماران ( دریافته25) 10بوب، سانتیاگو

کنند. پژوهش فرمانی شهرضا و کنارآمدن اجتنابی استفاده میسبک 

، وایتهای مقابله با موقعیتتحت عنوان بررسی سبک (26) 11موسوی

زا بر نگرش ناکارآمد دانشجویان نشان داد که در سبک مقابله استرس

 12مدار دانشجویان بیشتری دارای نگرش ناکارآمد بودند. نصیرهیجان

( طی پژوهشی تحت عنوان رابطه راهبردهای مقابله با استرس و 27)

ا بین دانش آموزان دختر مورد بررسی قرار داد، آوری با خوشبینی رتاب

آوری و حاکی از آن بود که راهبردهای مقابله با استرس با تابنتایج 

مدار داری دارد، همچنین راهبرد مقابله هیجانیخوشبینی رابطه مثبت معن

باشد. احدی، نریمانی، عبدالقاسمی و بینی میغیرمؤثر برای خوشراهبردی 

ارتباط هوش هیجانی با سبک  ( در پژوهشی که به بررسی28) 13آسیایی

اسناد و خودکارآمدی با رضایت زندگی در زنان شاغل پرداخته بودند 

داری وجود دارد که ینشان دادند که بین متغیرهای پژوهش رابطه معن

پور، شود. عباسقلیمنجر به رضایت از زندگی بین زنان شاغل می

هشهبازی و باقری های اسنادی بین ( به بررسی سبک29) 14زاد

نخبه و زیرنخبه پرداختند که نتایج نشان داد ورزشکاران نخبه ورزشکاران 

تر در مواجهه با شرایط شکست از خود ناپایدارترو اختصاصی استادهای

 پایدارتر ودهند ولی در مقابل ورزشکاران زیر نخبه اسنادهای نشان می

اپور باب آبادی،یان کردند. هاشمی نصرتهای شکست بتر در موقعیتکلی

را در  های روانشناختی( نقش سرمایه30) 15خیرالدین، بهادری خسروشاهی

فرادی ابهزیستی روانشناختی مورد پژوهش قرار دادند و بیان کردند که 

هتر و ب تری دارند از بهزیستی روانشناختیکه سرمایه روانشناختی مطلوب

( تحت 31) 16بریمانی، مدانلو و یوسفی باالتری برخوردارند. پژوهش

نشان  کارکنان شغلی رضایت و روانشناختی سرمایه بین رابطهعنوان 

 ،خودکارآمدی امیدواری،)روانشناختی  سرمایه هایمؤلفه بینداد که 

 .دارد وجود رابطه شغلی کارکنان رضایت و بینی(خوش آوری،تاب

 اند:بررسی شدههای زیر در زمینه متغیرهای پژوهش فرضیه

 های سبک اسنادی با سرمایه روانشناختیبین خرده مقیاس  -

10 Delamater, Kurtz, Bubb, White, Santiago 
11 Farmani Shahreza & Mosavi 
12 Nasir 
13 Ahadi, Narimani, Abolghasemi, & Asiai 
14 Abbasgholipor, Shahbazi, & Bagherzade 
15 Hashemi nosrat abbad, Babapor Kheiroldin, & Bahadori  

    Khosroshahi 
16 Berimani, Medanlo, & Yosefi 
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 زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد. در

زنان  ردبین سبک کنار آمدن با استرس با سرمایه روانشناختی  -

 سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.

زنان  دربین سبک اسنادی با سبک کنار آمدن با استرس  -

 سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.

های اسنادی و سبک کنار آمدن هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک

 با استرس با سرمایه روانشناختی زنان سرپرست خانوار شهر زنجان است.

 

 مواد و روش کار

ی آماری این جامعهباشد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی می

که تعداد  1394پژوهش را زنان سرپرست خانوار شهر زنجان در سال 

نفر  320بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه  نفر بود که 1750آنان 

ای تصادفی بر اساس گیری طبقهتعیین گردید. همچنین از روش نمونه

 وضعیت تأهل )مطلقه، فوت همسر، خود سرپرست، متواری بودن همسر،

 های سبکزندانی بودن همسر، از کار افتادگی همسر( استفاده شد. از ابزار

( و سبک کنار آمدن با استرس اندلر و پارکر و سرمایه ASQاسنادی )

ها از ( استفاده شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل دادهPCQروانشناختی )

 های آماری همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.روش

 

 هایافته
های توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه گردیده این بخش یافته در

 رهایها در متغیدنیها تصویری روشن از عملکرد آزمواست. این یافته

پژوهش را ارائه کرده است. در این قسمت، همبستگی بین متغیرها و 

جدول در ها آورده شده است. بر اساس فرضیه اول ضرایب رگرسیون

های های سبک اسنادی با سرمایهخرده مقیاسرابطه بین ( 1شماره )

 رواشناختی نشان داده شده است.
 

 های سبک اسنادی با سرمایه روانشناختیهمبستگی بین خرده مقیاس (:1) جدول

 بینیخوش آوریتاب امیدواری خودکارآمدی سرمایه روانشناختی خرده مقیاس

 اسناد مثبتسبک 
**24/0 

001/0 

**22/0 
001/0 

**22/0 
001/0 

**21/0 
001/0 

**17/0 
001/ 

 سبک اسناد منفی
*11/0- 

04/0 

*11/0- 
03/0 

*12/0- 
04/0 

*18/0- 
03/0 

*11/0- 
01/0 

*p< 05/0     **p< 01/0  

 

های های ویژگیهمبستگی بین خرده مقیاس( 1)جدول شماره در 

 هایدهد. خرده مقیاسرا نشان می سرمایه روانشناختیسبک اسنادی با 

های اسناد منفی با سرمایه روانشناختی در اسناد مثبت و خرده مقیاس

( وجود >01/0pدار )زنان سرپرست خانوار همبستگی مثبت معنی

گام به گام خرده مقیاس  ضرایب رگرسیون( 2در جدول شماره ) دارد.

 آورده شده است. سبک اسناد با سرمایه روانشناختی

 
 ضرایب رگرسیون گام به گام خرده مقیاس سبک اسناد با سرمایه روانشناختی(: 2جدول )

داریی معنسطح   t β B F R2 خرده مقیاس 

 سبک اسناد مثبت 06/0 07/97 56/1 34/0 20/5 001/0
 سرمایه روانشناختی

 سبک اسناد منفی 07/0 12/57 22/1 -23/0 62/3 001/0

 سبک اسناد مثبت 05/0 33/17 10/0 32/0 58/5 001/0
 خودکارآمدی

 سبک اسناد منفی 06/0 01/18 -09/0 -24/0 -21/4 001/0

 سبک اسناد مثبت 05/0 22/23 11/0 35/0 10/6 001/0
 امیدواری

 سبک اسناد منفی 06/0 18/20 -08/0 -23/0 -00/4 001/0

 سبک اسناد مثبت 04/0 87/10 06/0 22/0 84/3 001/0
 آوریتاب

 سبک اسناد منفی 08/0 24/8 -11/0 -13/0 -33/2 001/0

 سبک اسناد مثبت 03/0 10/10 07/0 27/0 62/4 001/0
 بینیخوش

 اسناد منفی سبک 04/0 95/13 -08/0 -24/0 -15/4 001/0

*p< 05/0     **p< 01/0  

 

ماره    در  ــ یانس متغیر مالك   ( 2)جدول شـ قدار وار یه    م ما ــر سـ

ــناختی ــط متغیرهای پیش روانش ــناد مثبت و   که توس ــبک اس بین س

است. جدول  07/0 و 06/0 یبترتشود بهسبک اسناد منفی تبیین می

ــماره )  ــط   خودکارآمدی  مقدار واریانس متغیر مالك    (2شـ که توسـ

ــنادی مثبت و منفی تبیین می متغیرهای پیش ــبک اس ــبین س ود ش

ــت. همچنین مقدار واریانس متغیر مالك    06/0 و 05/0ترتیب  به  اسـ
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بین سبک اسنادی مثبت و سبک    که توسط متغیرهای پیش  امیدواری

اســت. جدول  06/0 و 05/0ترتیب شــود بهاســنادی منفی تبیین می

که توسط متغیرهای  آوری تاب( مقدار واریانس متغیر مالك 1شماره ) 

سنادی منفی تبیین می     پیش سنادی مثبت و سبک ا شود  بین سبک ا

یب  به  یانس متغیر مالك     ؛ واســـت 08/0 و 04/0ترت قدار وار نیز م

ــط متغیرهای پیشبینی خوش ــنادی مثبت و   که توس ــبک اس بین س

سنادی منفی تبی   ست. بر    04/0 و 03/0ترتیب شود به ین میسبک ا ا

های رابطه خرده مقیاس( 3شــماره )جدول در اســاس فرضــیه دوم  

شده           شان داده  شناختی ن سرمایه روان سترس با  سبک کنار آمدن با ا

 است.
 

 های سبک کنار آمدن با استرس با سرمایه روانشناختیهمبستگی بین خرده مقیاس (:3) جدول

 خرده مقیاس سرمایه روانشناختی خودکارامدی امیدواری آوریتاب بینیخوش
**62/0 

001/0 

**66/0 

001/0 

**61/0 

001/0 

**61/0 

001/0 

**65/0 

001/0 
 مسأله مدار

**54/0- 

03/0 

**65/0- 

001/0 

**56/0- 

001/0 

**58/0- 

003/0 

**61/0- 

001/0 
 هیجان مدار

**44/0- 

001/0 

**20/0- 

001/0 

**22/0- 

001/0 

*17/0- 

002/0 

**21/0- 

001/0 
 اجتنابی

*p< 05/0     **p< 01/0  

 

های سبک کنار همبستگی بین خرده مقیاس( 3شماره )جدول در 

دهد. طبق نتایج جدول روانشناختی را نشان میآمدن با استرس با سرمایه 

های سرمایه مداری، با خرده مقیاسهای مسأله( در خرده مقیاس3شماره )

بینی( و نیز با آوری، امیدواری، خوشروانشناختی )خودکارآمدی، تاب

مقیاس سرمایه روانشناختی در زنان سرپرست خانوار همبستگی مثبت 

مداری، با خرده د. در مقیاس هیجان( وجود دار>01/0pدار )معنی

آوری، امیدواری، تاب های سرمایه روانشناختی )خودکارآمدی،مقیاس

خوشبینی( و نیز با مقیاس سرمایه روانشناختی در زنان سرپرست 

( وجود دارد. در >01/0p، 05/0دار )خانوار همبستگی منفی معنی

دکارآمدی، )خوهای روانشناختی مقیاس اجتنابی، با خرده مقیاس

بینی( و نیز با مقیاس سرمایه روانشناختی در آوری، امیدواری، خوشتاب

( وجود >01/0p، 05/0) دارزنان سرپرست خانوار همبستگی منفی معنی

ضرایب رگرسیون گام به گام خرده مقیاس ( 4)جدول شماره در دارد. 

 آورده شده است. سبک کنار آمدن با استرس با سرمایه روانشناختی

 
 ضرایب رگرسیون گام به گام خرده مقیاس سبک کنار آمدن با استرس با سرمایه روانشناختی(: 4جدول )

دارییمعنسطح   t β B F R2 خرده مقیاس 

 مدارمسأله 44/0 71/194 04/1 63/0 71/14 001/0
 سرمایه روانشناختی

 مدارهیجان 80/0 83/115 -55/0 -20/0 -82/4 001/0

 مدارمسأله 44/0 15/72 19/0 43/0 650/8 001/0
 خودکارآمدی

 مدارهیجان 87/0 50/38 -07/0 -10/0 -03/2 001/0

 مدارمسأله 38/0 58/168 30/0 59/0 47/13 001/0
 امیدواری

 مدارهیجان 72/0 04/98 -17/0 -20/0 -66/4 001/0

 مدارمسأله 37/0 13/14 29/0 57/0 01/13 001/0
 آوریتاب

 مدارهیجان 69/0 10/95 -19/0 -24/0 -38/5 001/0

 مدارمسأله 38/0 50/136 26/0 60/0 00/12 001/0

 مدارهیجان 68/0 02/76 -11/0 -16/0 -47/3 001/0 بینیخوش

 اجتنابی 87/0 83/52 -06/0 -10/0 -16/2 001/0

*p< 05/0     **p< 01/0  

 

سرمایه مقدار واریانس متغیر مالك ( 4)جدول شماره در 

ار مدمدار و هیچانبین مسألهکه توسط متغیرهای پیش روانشناختی

( مقدار 4است. جدول شماره ) 80/0و  44/0ترتیب شود بهتبیین می

رهای که توسط متغی سرمایه روانشناختیواریانس متغیر مالك 

و  44/0ترتیب شود بهمدار تبیین میمدار و هیچانبین مسألهپیش

مقدار واریانس متغیر ( 4)است و نیز با توجه به جدول شماره  87/0

مدار و بین مسألهکه توسط متغیرهای پیش سرمایه روانشناختیمالك 

است. جدول شماره  72/0و  38/0ترتیب شود بهمدار تبیین میهیچان

که توسط  سرمایه روانشناختیمقدار واریانس متغیر مالك ( 4)

رتیب تشود بهمدار تبیین میمدار و هیچانمتغیرهای پیش بین مسأله
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مقدار واریانس ( 4)است و نیز با توجه به جدول شماره  69/0و  37/0

 بینکه توسط متغیرهای پیش سرمایه روانشناختیمتغیر مالك 

 و 38/0ترتیب شود بهاجتنابی تبیین میمدار و مدار و هیجانمسأله

رابطه ( 5شماره )جدول در بر اساس فرضیه سوم  است. 87/0و  68/0

های سبک اسنادی با سبک کنارآمدن با همبستگی بین خرده مقیاس

 استرس نشان داده شده است.

 
 های سبک اسنادی با سبک کنارآمدن با استرسمقیاسهمبستگی بین خرده  (:5) جدول

 اجتنابی هیجان مدار مسأله مدار خرده مقیاس

 سبک اسناد مثبت
**75/0 

001/0 

**24/0- 

001/0 

**57/0- 

001/0 

 سبک اسناد منفی
**32/0- 

001/0 

**52/0 

001/0 

**26/0 

001/0 

*p< 05/0     **p< 01/0  

 

شماره  در  ستگی بین خرده مقیاس ( 5)جدول  های  های ویژگیهمب

سنادی با    سترس سبک سبک ا شان می  های کنار آمدن با ا دهد. طبق  را ن

شماره   سنادمثبت، با خرده   در خرده مقیاس( 5)نتایج جدول  های سبک ا

( وجود دارد.  >01/0pدار )مداری همبســتگی مثبت معنیمقیاس مســأله

ــت   های )هیجانمقیاسولی در خرده  ــرپرس مداری و اجتنابی( در زنان س

 ( وجود دارد.>01/0pدار )خانوار همبستگی منفی معنی

سأله    در خرده مقیاس سناد منفی، با مقیاس م سبک ا مداری های 

ــتگی منفی معن های رد. ولی با مقیاسا( وجود د>01/0pدار )یهمبس

سرپرست خانوا  )هیجان ر همبستگی مثبت  مداری و اجتنابی( در زنان 

ماره )    ( وجود دارد.>01/0pدار )معنی ــ جدول شـ یب  ( 6در  ــرا ضـ

سنادی با       سبک ا سیون گام به گام خرده مقیاس  سأله مداری،  رگر م

 آورده شده است. مدارمدار و اجتنابی مداریهیجان

 
 مدارمدار و اجتنابی مداریمسأله مداری، هیجانضرایب رگرسیون گام به گام خرده مقیاس سبک اسنادی با  (:6جدول )

دارییمعنسطح   t β B F R2 خرده مقیاس 

 سبک اسناد مثبت 56/0 23/28 24/0 38/0 74/6 001/0
 مسأله مدار

 سبک اسناد منفی 66/0 74/24 -11/0 -25/0 -42/4 001/0

 سبک اسناد مثبت 05/0 02/8 -66/0 -16/0 -91/2 001/0
 هیجان مدار

 سبک اسناد منفی 33/0 90/6 52/0 11/0 11/2 001/0

 اجتنابی سبک اسناد مثبت 32/0 10/15 -10/0 -21/0 88/3 001/0

*p< 05/0    **p< 01/0  

 

که مدار مسألهمقدار واریانس متغیر مالك  (6)جدول شماره در 

توسط متغیرهای پیش بین سبک اسناد مثبت و سبک اسناد منفی 

نیز باتوحه به حدول  ؛ واست 66/0 و 56/0ترتیب شود بهتبیین می

 که توسط کنار آمدن با استرسمقدار واریانس متغیر مالك  (6)شماره 

بین سبک اسناد مثبت و سبک اسناد منفی تبیین متغیرهای پیش

است. همچنین با توجه به جدول  33/0و  05/0رتیب تشود بهمی

 که توسط کنار آمدن با استرسمقدار واریانس متغیر مالك  (6)شماره 

 است. 32/0شود متغیرهای پیش بین سبک اسناد مثبت تبیین می

 

 گیریهجبحث و نتی
با توجه به فرضیه اول بین سبک اسنادی و سرمایه روانشناختی 

حلیل تبا توجه به بررسی و  خانوار رابطه وجود دارد.بین زنان سرپرست 
                                                           

1 Poropat 
2 Mitchell 

 
 

خرده  وهای تحقیق، بین سبک اسنادی مثبت با سرمایه روانشناختی داده

بینی( در زنان خوش آوری، امیدواری،های آن )خودکارآمدی، تابمقیاس

دار وجود دارد. این فرضیه در سرپرست خانوار همبستگی مثبت معنی

اطمینان تأیید گردید. همچنین بین سبک  99/0( و با >01/0pسطح )

های آن اسناد منفی با سرمایه روانشناختی و خرده مقیاس

بینی( همبستگی منفی آوری، امیدواری، خوش)خودکارآمدی، تاب

 95/0 ( و با>05/0pدار وجود دارد، این فرضیه نیز در سطح )معنی

 1روپاتپهای پژوهشی اطمینان تأیید گردید. این یافته همسو با یافته

( 24)و همکاران  4( و لوتانز34و همکاران ) 3(، پولر33) 2میچل، (32)

( بوده است، بیشتر مردم برای درك 13در )هایمطابق نظر. باشدمی

است  نها ممکگیرند: الف( آنهای زیر را به کار میرفتار دیگران تبیین

فرض کنند که رفتار شخص دیگر معلول عوامل موقعیتی نظیر عوامل 

3 Poler 
4 Lotanz 
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ها ممکن است تصور کنند اقتصادی یا فشارهای اجتماعی است. ب( آن

که آن رفتار غیرعمدی و اتفاقی بوده و احتماال در آینده روی نخواهد 

داد. ج( تبیین سوم این است که شخص با این رفتار یکی از صفات 

(، مردم 35) 1بعدی واینر. طبق نظریه سها بروز داده استشخصی خود ر

های رفتاری را عالوه بر عوامل درونی یا بیرونی به عواملی توانند بازدهمی

مانند پایداری یا ناپایداری و قابل کنترل و غیرقابل کنترل بودن 

بعد، هشت نوع اسناد مختلف موقعیت نسبت دهند. از ترکیب این سه

های ما در زمنیه موفقیت یا عدم موفقیت در تبیین گیرد.شکل می

گیرد. واینر ها قرار میامتحان، یا مسابقه در قالب یکی از این اسناد

تواند پیامدهای نشان داده است که نوع اسناد افراد از عملکرد خود، می

 2جونز و دیویسانگیزشی و هیجانی متفاوتی به همراه داشته باشد. 

عنوان مبنای اسناد متمرکز بر پیامدهای رفتار به( توجه خود را 36)

ها، فرایند اسناد اثراتی را که در یک موقعیت کردند. طبق نظر آن

مفروض ناشی از هر پاسخ احتمالی است، مشخص می کند. پیامدهای 

های رفتاری عامل به ما می غیرمعمول بینش پرارزشی درباره گرایش

ه صفات شخصی، وقتی که رفتار های انجام شده درباردهد. استنباط

 و هارولد تظاهری از آن صفات فرض می شوند با هم تطبیق می کنند.

( معتقد است مردم اسنادهای خود را بر مبنای اصل تغییر 37) 3کلی

گوید برای این که چیزی علت یک همگام انجام می دهند. این اصل می

آن چیز حاضر باشد و  دهد،رفتار باشد باید هر وقت آن رفتار روی می

در زمینه  .یابد، آن عامل نیز حضور نداشته باشدوقتی رفتار وقوع نمی

های اسناد و متغیرهای مربوط مطالعات اندکی انجام سبک رابطهء بین

های سبک اسناد مثبت باعث افزایش مؤلفهبنابراین، ؛ شده است

دهنده اطمینان قلبی فرد خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار )که نشان

 در تجهیز منابع شناختی در دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه خاص(

 بینیمسیر رسیدن به اهداف شخصی(، خوشو امید )داشتن عزم راسخ و 

)داشتن یک سبک اسنادی که وقایع مثبت را به دالیل درونی، پایدار 

آوری )داشتن توانایی سازگاری خود با کند( و تابو فراگیر استناد می

ها و عدم موفقیت و حتی رویدادهای مثبت( شرایط بعد از شکست

روانشناختی و سرمایه شود و همچنین بین سبک اسناد منفی با می

خوشبینی(  آوری، امیدواری،های آن )خودکارآمدی، تابخرده مقیاس

چقدر سبک  دار وجود دارد بدین معنی که هرهمبستگی منفی معنی

 د.گردمی های سرمایه روانشناختیاسناد منفی باشد باعث کاهش مؤلفه

رمایه سبا توجه به فرضیه دوم بین سبک کنار آمدن با استرس با 

با توجه به  روانشناختی در زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.

های کنارآمدن با استرس های تحقیق، بین سبکبررسی و تحلیل داده

                                                           
1 Weiner 
2 Jones & Davis 
3 Harold & Kelley 
4 Shokri, Kadivar, & Daneshvarpour 
5 Kampes 
6 Esmit 
7 Hajatbigi 
8 Fogan 
9 Salkoktati 
 

های آن )مسأله مداری( با سرمایه روانشناختی و خرده مقیاس

بینی( همبستگی مثبت آوری، امیدواری، خوش)خودکارآمدی، تاب

درصد  99( با p<01/0د. این فرضیه در سطح )وجود داردار معنی

مداری و اجتنابی با سرمایه اطمینان تأیید گردید. همچنین بین هیجان

دار وجود دارد این فرضیه در سطح روانشناختی همبستگی منفی معنی

(01/0>p با )درصد اطمینان تأیید گردید. این یافته همسو با  99

(، شکوری و 17(، مروین سومر )18)، لی (20علیا )های پژوهشی یافته

، (24(، لوتانز و همکاران )22زاده و همکاران )(، شعبان21همکاران )

 4( و شکری، دانشورپور23(، جنسن و کارولی )25دالماتر و همکاران )

ای توان بیان کرد اگر راهبرد مقابلهها می. در تبیین این یافته( بود38)

سازنده فرد در رابطه  خانوار که به اقداماتمدار زنان سرپرست مسئله

شود و سعی دارد تـا منبـع تنیـدگی را زا را شامل میبا شرایط تنش

 آمدیهای خودکارباعث افزایش مؤلفهحـذف کند یا تغییر دهد بیشتر باشد 

دهنده اطمینان قلبی فرد در تجهیز زنان سرپرست خانوار )که نشان

آوری نتایج مطلوب در حوزه خاص(، تاب منابع شناختی در دستیابی به

ها و عدم )داشتن توانایی سازگاری خود با شرایط بعد از شکست

موفقیت و حتی رویدادهای مثبت(، امید )داشتن عزم راسخ و مسیر 

بینی )داشتن یک سبک اسنادی رسیدن به اهداف شخصی( و خوش

ند( و کناد میکه وقایع مثبت را به دالیل درونی، پایدار و فراگیر است

. نتایج این پژوهش در رابطه با خودکارآمدی با سبک مقابله با شودمی

 7بیگی( حاجت40) 6( اسمیت39و همکاران ) 5نتایج پژوهش کامپس

( همسو بوده اما با نتایج 43) 9نانی( و سالکوك42) 8( فوجان41)

با ( در تقابل بوده است زیرا او در رابطه 44) 10نورمن و پیگون پژوهش

خود کارآمدی و راهبرهای مقابله با استرس دریافت که راهبردهای 

با توجه  .محور همبستگی مثب با خودکارآمدی در نوجوانان داردهیجان

گیری کرد که سبک توان نتیجههای پژوهش حاضر میبه یافته

آوری زنان سرپرست مدار نقش مهمی در افزایش تابای مسألهمقابله

 11، این یافته با نتایج کمپل سل، کوهان و استینخانوار داشته است

( لین، 47) 13( ویلیام، تیزدال، سگال، کاباتزین46) 12(، چاتمن45)

( 49) 15( و نیز با مطالعه دکر و هسه48) 14ارسموند، کوستر و کوهن

مدار ای مسألهکه نشان دادند چوانان دچار سرطان با سبک مقابله

ری آوری کمتمدار تابای هیجانابلهآوری بیشتر و افراد باسبک مقتاب

( دریافتند 50) 16فایف، اسکات، فینبرگ و سویپکی. دارند همسو است

أله ای مسآور تمایل بشتری برای استفاده از راهبردهای مقابلهافراد تاب

10 Norman & Pigeon 
11 Campbell-Sills, Cohan, & Stein 
12 Chatman 
13 William, Teasdale, Segal, & Kabat-Zinn 
14 Lin, Orsmond, Coster, & Cohn 
15 Decker  &Haase 
16 Fife, Scott, Fineberg, & Zwickl 
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همچنین یافته پژوهش حاضر همسو با پژوهش خباز،  .محور دارند

اجتماعی و سبک مقابله ( که نشان داد حمایت 51) 1بهجتی و نصیری

آوری در نوجوانان است. از آنجایی های خوبی برای تابکنندهبینیپیش

ش مدار با کاهای مسألهای مناسب مانند سبک مقابلهکه سبک مقابله

رود که افراد دارای استرس و کمتر کردن تنش همراه است، انتظار می

کنند، افراد با مدار بیشتر احساس امیدواری ای مسألهسبک مقابله

یابی بیشتری را برای اهداف های دستتوانند روشامیدواری باال می

تری برای رسیدن به پایان مطلوب طور موثرخود ایجاد کنند و به

افراد با امیدواری پایین نه احتمال پیدا  ابلمق مند شوند و درانگیزه

های ممکن برای اهدافشان را دارند و نه انگیزه بیشتری حلکردن راه

که البته نتایج این پژوهش این مسأله را تاکید  برای رسیدن به اهداف

( 25) 2های بابامیری، وطن خواه و موسویکند و همسو با پژوهشمی

ر ارتباط مثبت بین راهبردهای دست آمده دنتایج به .بوده است

های کریپل و ینی همسو با پژوهشمدار با خوشبای مسألهمقابله

( 55) 5( بدی و برون45) 4، وگنر( فونتاین35) 3هندرسون کینگ

مدار با نای هیجاهمسو بوده و در رابطه منفی بین راهبرد مقابله

( 56) 6( اسچردل45های فونتاین و همکاران )بینی با پژوهشخوش

راهبردهای همچنین اگر . ( همخوانی دارد57) 7و هدر گریگوری

پیامدهای  تنظیم هـایی بـرایمدار که شـامل کوشـشای هیجانمقابله

زا اسـت و تعـادل هیجـانی و عـاطفی را از هیجـانی واقعـۀ تـنش

زا حفـظ حاصله از موقعیـت تـنش هاینهیجا طریـق کنتـرل

و ها فعالیت نیازمنـد ای اجتنـابی کهراهبـرد مقابلـه ؛ وکنـدمـی

زا ها اجتنـاب از موقعیـت تنیـدگیتغییرات شناختی است که هـدف آن

در یک فعالیت  ممکن است در قالبِ روی آوردن و درگیرشدن باشـد ومـی

تازه ظاهر شود در زنان سرپرست خانوار بیشتر باشد باعث کاهش 

آوری، های آن )خودکارآمدی، تابخرده مقیاس وسرمایه روانشناختی 

 گردد.می بینی(امیدواری، خوش

با توجه به فرضیه سوم بین سبک اسنادی و سبک کنار آمدن با 

با توجه به بررسی و  زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد. دراسترس 

داری مهای تحقیق، بین سبک اسناد مثبت، با سبک مسألهتحلیل داده

های دار وجود دارد و سبک اسناد مثبت، با مقیاسگی مثبت معنیهمبست

دار وجود دارد. همچنین مداری و احتنابی همبستگی منفی و معنیهیحان

دار و با مداری رابطه منفی و معنیبین سبک اسناد منفی با مقیاس مسأله

دار وجود دارد. این مداری و اجتنابی رابطه مثبت معنیهای هیجانمقیاس

درصد اطمینان تأیید گردید. این  99و با  (> 01/0pفرضیه در سطح )

، پولر و (33میچل )، (32پروپات )های پژوهشی یافته همسو با یافته

                                                           
1 Khabaz, Behjati, & Naseri 
2 Babamiri, Vatankhah, & Masomi 
3 Krypel & Henderson-King 
4 Wagner 
5 Bedi & Brown 
6 Scherdell 

(، 17(، مروین سومر )18)، لی (20علیا )(، 24( و لوتانز )34همکاران )

(، دالماتر و 22زاده و همکاران )(، شعبان21شکوری و همکاران )

 .( بود38( و شکری و همکاران )23(، جنسن و کارولی )25همکاران )

بنابراین، هرچه افراد توانایی بیشتری در مهار فشار روانی داشته 

وجه کنند و با تمدار استفاده میهای مقابله هیجانباشند کمتر از شیوه

ها که افراد با دارای سبک اسنادی منفی و اجتنابی در برابر تنشبه این

مدار را در پیش ای هیجانهای موجود بیشترین راهبرد مقابلهاسترس و

 9لطیفیان( 58) 8، مرادی و شکریفرزادهای جعفرنژاد، گیرند پژوهشمی

 11کافیر، اسهیل و کاروس-، پوك، تاسچن( کوبک60) 10( مرادی59)

های خود به نتایج مشابهی ( نیز در پژوهش26) 12( و مصالیی16)

مدار بر تغییر موقعیت ولی راهکارهای راهکارهای مسأله .دست یافتند

مدار بر ارزیابی مجدد موقعیت و تنظیم تجربه هیجانی میتنی هیجان

مدار نه تنها در تغییر موقعیت نقشی نداشته های هیجاناست، راهبرد

به عبارت دیگر، اگر ؛ بلکه ممکن است به طوالنی شدن آن منجر شود

 مدار زنانای مسألهباشد، راهبرد مقابله سبک اسناد مثبت بیشتر

زا سازنده فرد در رابطه با شرایط تنش سرپرست خانوار که به اقدامات

 شود و سعی دارد تـا منبـع تنیـدگی را حـذف کند یا تغییررا شامل می

اگر سبک اسناد منفی باالتر باشد  ،همچنین ؛ ویابددهد افزایش می

مداری و های هیجانمداری و افزایش سبکباعث کاهش سبک مسأله

 گردد.اجتنابی می
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Abstract 

Background & Aims: 

Nowadays, recognizing the factors that affected on the psychological capital of female headed of household 

is really important. The purpose of this study was to investigate the relationship between the attributive 

styles and the stress coping styles with the psychological capital of female headed household Zanjan. 

Materials & Methods: 

It is a correlation type research. For this purpose, out of 1750 female head of households, 320 were selected 

by stratified random sampling method. Data were collected by using the questionnaires of psychological 

capital (PCQ), attributive style (ASQ) and Endler & Parker stress coping style. Pearson and Regression 

correlation tests were used to analyze data. 

Results: 

The results of the research show that there is a significant positive relationship between the attributive styles 

and stress coping style with the psychological capital of the female headed of household (p<0.01). There is 

also a negative significant correlation with negative psychological capital in the subscale of negative 

general documents (p<0.05). There is a significant positive correlation (p<0.05) in the stress coping style 

with the stress of orbital problem with the psychological capital and in the coping styles with excitement 

stress and avoidance with the psychological capital of female households, there is a significant negative 

correlation (p<0.01). 

Conclusion: 

In summary, it can be concluded that attributive styles and style of coping with stress can predict the 

psychological capital of female headed households. 
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