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چكیده
از جمله گروههای اجتماعی آسیبپذیر در جامعه ،زنان سرپرست خانواده میباشند که به دلیل
نداشتن یا ضعف سرپرست مرد،زندگی اجتماعی آنان با چالشهایی روبهروست .در شرایط متحول
زندگی امروزی ،کیفیت زندگی  ،شادکامی و رفاه اجتماعی این قشر ،مسألهی مهمی میباشد  .از
همین رو ،مطالعهی کیفیت زندگی و شادکامی آنها میتواند گامی مهم در مسیر شناخت نیازهای
آنها و سیاستگذاری اجتماعی -حمایتی باشد .این پژوهش ،با هدف مقایسهی کیفیت زندگی و
شادکامی مادران سرپرست خانواده و غیر سرپرست شهرستان جهرم انجام شد .روش پژوهش از نوع
علی – مقایسهای بوده است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مادران سرپرست خانواده و
مادران غیرسرپرست ساکن شهر جهرم بود که گروه نمونه ،متشکل از  111نفر (تعداد  01مادر
سرپرست خانواده و  01مادر غیرسرپرست خانواده) با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدند و با دو پرسشنامه ،کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامهی شادکامی آکسفورد
مورد سنجش قرار گرفتند .دادههای گردآوری شده در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف
استاندارد) و استنباطی (تحلیل مانوا) مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی
و شادکامی مادران سرپرست خانواده و ماداران غیر سرپرست تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین
کیفیت زندگی و شادکامی مادران سرپرست خانواده نسبت به ماداران غیر سرپرست خانواده پایین
تر است .بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و ابعاد شادکامی در مادران سرپرست خانواده و ماداران غیر
سرپرست تفاوت معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :کیفیت زندگی ،شادکامی ،مادران سرپرست و غیر سرپرست خانواده

 1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،ایران.
 2کارشناس مسئول امور دانشجویی ،دانشگاه فرهنگیان ،ایران.
* -نویسنده مسئول.h.a.f.1352@gmail.com :
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مقدمه
در خانوادههای ایرانی ،معموالً مرد(پدر)،سرپرست خانواده محسوب میشود؛ اما تحت شرایطی،
چنین مسئولیتی بر عهدهی زنان(مادر) قرار میگیرد .طبق تعریف ،زنان سرپرست خانوار ،شامل زنان
بیوه ،زنان مطلقه(اعم از زنانی که پس از طالق به تنهایی زندگی میکنند و یا به خانهی پدری
بازگشته ،ولی خود امرار معاش میکنند) ،همسران مردان معتاد ،همسران مردان زندانی ،همسران
مردان بیکار ،همسران مردان مهاجر ،همسران مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند،
زنان خود سرپرست(زنان سالمند تنها) ،دختران خود سرپرست(دختران بیسرپرستی که هرگز ازدواج
نکردهاند) ,همسران مردان از کار افتاده و سالمند ،میشوند)( GarOsl, 2008
زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست با مصائب ،مشکالت و موانع بسیاری در زندگی روبرو
هستند که درکنار مشکالت و مسائل شهرهای بزرگ ،آسیبهای جبرانناپذیری را بر آنها و جامعه
وارد میسازد .توجه به مسائل و مشکالت این قشر و بررسی همه جانبه و دقیق این مشکالت و ارائهی
راهکارهای درست و اصولی به منظور حمایت از این قشر ،از جمله وظایف نهادها و سازمانهای
خدمات اجتماعی در هر کشور است .متأسفانه در جامعهی ما ،زندگی زنان پس از ترك شوهر (به
دلیل فوت ،طالق و )...غالباً با ابهامات و مخاطراتی روبروست؛ از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی
و گاه بهسختی ،مشکالت اقتصادی ،زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی ،همچنین
نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در نبود همسرانشان ،آنان را در روابط اجتماعی و
حضور در اجتماع با مشکالت عدیدهای روبرو میکند ).)Shahriari, Saatmand, Fatehizadeh, 2013
شادکامی ،پیامدهای مثبتی بر سبک زندگی افراد دارد .شادکامی به فعالیتهای جذاب و
تولیدکننده منجر میشود .شادکامی به عنوان یک عاطفهی مثبت میتواند روابط بین فردی را تسهیل
کرده و پیامدهای مثبت گستردهای بر شناخت ،سطح فعالیت اجتماعی و سالمتی داشته باشد ( .
)Alipoor A, Noorbala, 1999

شادکامی با خشنودی ،لذت و خرسندی مشخص شده ،با خود صفات و عالیمی ،از جمله هیجانات
و باورهای مثبت به همراه داشته و دارای دو مؤلفهی عاطفی و شناختی میباشد .مؤلفهی عاطفی به
معنای لذت بردن از زندگی و مؤلفهی شناختی هم همان رضایت از زندگی است (Kamiya, Akpalu,
)Mahama, Ayipah, 2017

شادکامی در دهههای اخیر به منزلهی یکی از مهمترین مؤلفههای رفاه و توسعهی اجتماعی
جایگاه ویژهای در ادبیات توسعه و سیاست گذاریهای اجتماعی و رفاهی پیدا کرده است.
شواهد موجود ،از جمله گزارشهای جهانی شادکامی ) (Helliwell et al., 2017 & 2018و نیز
نتایج پژوهشهای متعدد داخلی ،وضعیت نسبتاً نامطلوب شادی در جامعهی ایران را نشان می دهند
)(Moradi&Hezarjaribi,2019
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با توجه به اهمیت تأثیر شادکامی بر حیطههای مختلف زندگی ،بحث پیرامون وضعیت شادکامی
در زنان سرپرست خانواده ،توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است .پژوهشهای زیادی در
زمینهی تشخیص صفات افراد شادکام صورت گرفته که برخی صفات را ،از قبیل روابط اجتماعی،
خودکنترلی ،عزت نفس و ...برای افراد شاد تشخیص دادهاند .شادمانی به عنوان یکی ازمهمترین
نیازهای بشر ،همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است .شادکامی ،حالت خوشحالی و سرور
(هیجانات مثبت) ،راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب (هیجانات منفی) است.
)(Argyle, 2003

در خصوص زنان سرپرست خانواداه ،روابط اجتماعی این گروه از زنان در فقدان حضور همسر در
خانواده ،خدشهدار شده و مشکالت متعدی ممکن است برای آنها بهوجود آورده باشد .ایفای نقش-
های چندگانهی این زنان ،سبب خستگی جسمی و روحی آنها میشود .فقر ،ناتوانی ،بی قدرتی ،به
ویژه در ادارهی امور اقتصادی خانواده ،عزت نفس و سالمت روانی آنها را مختل کرده که سبب
پایین بودن شادکامی در آنها میشود).(Foladchang& Hasan Nia, 2014
در تأیید مطالب فوق میتوان به پژوهش اعظم آزاده و تافته )(Azam azadeh & Tafteh, 2016
اشاره کرد که در پژوهش خود این نتیجه را گرفتهاند که موانع شادمانی به شیوههای گوناگون در
زندگی اجتماعی زنان سرپرست خانواده اثر میگذارد و در نهایت نیز منجر به طردی خود خواسته
و تحمیلی در زندگی آنها میشود .شرایط نامناسب گذشته و حال و پیش بینی آشفته از آیندهای
مبهم ،بستری را برای کاهش احساس شادمانی فراهم آورده ،راهکارهای مقابلهای را در قالب احساس
نابرابری ،افسردگی و فشار روحی و روانی شکل داده و به احساس بی انصافی در مورد خود و طرد
اجتماعی منجر شده است
در تأیید دیگر ،میتوان به پژوهش یگانه ) (Yeganeh, 2013اشاره کرد که نشان داد ،فشارهای
مالی و اجتماعی و تبعات روانی آن ،وضعیت بهزیستی ذهنی و شادکامی زنان سرپرست خانوار که
سبب توانمندی آنها شده است را به خطر انداخته است.
تحقیق دیگر که وضعیت شادکامی زنان سرپرست خانوار را توصیف میکند ،تحقیق چیسمن،
فرگوسن و کوهکن) (Cheeseman, Ferguson & Cohen, 2011است که نشان داد ،مشکالت عاطفی
و روانی زنان سرپرست خانوار منجر به آسیبهای روحی مانند اختالل استرس  ،اضطراب و افسردگی
میشود که منجر به کاهش شادکامی میشود.
یکی از عوامل دیگری که میبایست در رابطه با زنان سرپرست خانواده در نظر گرفت ،کیفیت
زندگی آنها میباشد .جامعه شناسان اساسا کیفیت زندگی را برحسب رضایت از زندگی و شادی که
میزان تحقق خواستهها یا انتظارات فرد را مد نظر قرار میدهد ،توصیف میکنند .دشورایهای مربوط
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به مفهوم سازی کیفیت زندگی روی تعیین مؤلفههای شادی و یا رضایت از زندگی و تأیید تفاوتهای
احتمالی موجود بین فرهنگهای مختلف از لحاظ انتظارات و معیارهای قابل قبول برای افراد ،متمرکز
است(.)Holmz,2005
مفهوم کیفیت زندگی ،ابتدا محدود به حیطههای بهداشتی و بیماریهای روانی میشد ،اما در طی
دو دههی اخیر ،این مفهوم از حوزههای بهداشتی ،زیست محیطی و روانشناختی به مفهومی چند
بُعدی ارتقا یافته است .در طی قرنهای متمادی ،مردم به طور ذاتی به دنبال یک زندگی ایده آل
جهت بهبود شرایط زیستی بوده و در همین راستا سعی نمودهاند از توانمندیهای خود نهایت بهره
را ببرند .به همین جهت ،مسألهی اصلی این بوده است که زندگی مطلوب و با کیفیت به چگونه
زندگیای اطالق میگردد .به همین دلیل از دههی  ،1931محققان با متدهای مختلف متنوع ،سعی
در مطالعهی این مفهوم داشته و در تالش بودهاند تا مؤلفهها و اجزای آن را مورد بررسی قرار دهند.
)(Chamberlain & Grant, 2019

سازمان جهانی بهداشت ،کیفیت زندگی را احساس فرد در قالب نظام ارزشی و فرهنگی و بر
پایهی آرمانها ،چشمداشت و استانداردها و عالیق فرد تعریف کرده استnnlhlĐuDn kuruD .
nimuD
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کیفیت زندگی ،درجهی رضایت در تجارب زندگی فرد است و شامل رضایت از زندگی ،رضایت
در تصور از خود ،سالمت و فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی میباشد ).(Taghizadeh, Asadi, 2014
با این حال ،زنان سرپرست خانواده به عنوان گروههای آسیب پذیر اجتماعی بیشتر در معرض تبعیض
اجتماعی و روانی و فشارهای مختلف در مقایسه با سایر زنان قرار دارند.
زنان مسئول خانواده ،به دالیل طالق ،مرگ همسر ،اعتیاد ،یا ناتوانی ،ترك یک مرد مهاجر یا بی
توجهی ،آسیب پذیرتر هستند و از لحاظ کیفیت زندگی ،اغلب در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
)(Shariyari, Saadatmand, Fatehizade, 2014

انتقال ناگهانی مسئولیت مراقبت و سرپرستی خانواده از مرد به زن ،منجر به یک مجموعه از
ناامنی و وظایف دوگانه ،نقش دوگانه (پدر و مادر) برای این گروه از زنان شود که باعث تأثیر بد و
منفی بر کیفیت زندگی و بار روانی در آنها میشود(Rafii, Seyedfatemi, Rezaei, 2014).
در کل مطالعات در حوزهی زنان سرپرست خوانواده نشان میدهد که این قشر از جامعه با
مصایب ،مشکالت و موانع زیادی هم در سطح فردی و هم در سطح کالن مواجهند .در تأیید این
مطلب میتوان به تحقیق کایرنی و واید) (Cairney & Wade , 2012اشاره کرد که زنان سرپرست
خانوار نسبت به سایر زنان در حدود  2برابر بیشتر به افسردگی مبتال میشوند و از لحاظ کیفیت
زندگی در سطح مطلوبی قرار نگرفتهاند.
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همچنین تحقیق الندرو هرناندز و استراندو آراندا
) 2015نیز به این نتیجه رسیدند که زنان سرپرست خانواده ،عالیم جسمانی و روانی از جمله
افسردگی را بیشتر تجربه می کنند که میتواند نشان دهندهی کیفیت زندگی پایین آنان باشد .در
تأیید دیگر میتوان پژوهش طهماسبی ) (Tahmasebi, 2015را نام برد که نشان داد که زنان
سرپرست خانواده به خاطر فراوانی باالی نقشهایی که بر عهده میگیرند ،نسبت به سایر زنان ،تنش
بیشتری را تجربه مینمایند و در نتیجه از کیفیت زندگی پایینتری برخوردارند.
پژوهش دیگر در این زمینه ،پژوهش مؤمنیزاده)  (Momenizadeh, 1393است که در پژوهش
خود نشان داد که خانوارهای دارای سرپرست زن ،عمدتاً در دهکهای پایین درآمدی تمرکز یافتهاند،
بهگونهای که بیش از  01درصد این خانوارها در  0دهک اول قرار دارند .این نسبت در مورد مردان
 03/0میباشد .این اختالف در دهک اول مشهودتر است ،در حالیکه فقط  0/66درصد خانوارهای
دارای سرپرست مرد در این دهک قرار دارند 21/63 ،درصد ،یعنی از خانوارهای دارای سرپرست زن
در دهک اول که پایینترین سطح درآمدی است ،جای گرفتهاند و این امر حاکی از سطح باالتر فقر
در بین خانوارهایی است که سرپرست آن زن میباشد.
پژوهش دیگر تحت عنوان مقایسهی کیفیت زندگی ،امنیت اجتماعی و بهزیستی روانشناختی
در زنان سرپرست خانوار و زنان غیر سرپرست خانوار که توسط عاشوری ،سعادتمند و نصیری قیداری
) (Ashoori, Saadatmand & Nasiri Qidari, 2015انجام شد ،نشان داد که زنان سرپرست خانوار،
کیفیت زندگی ،امنیت اجتماعی و بهزیستی روانشناختی پایینی را در طول زندگی تجربه میکنند.
انتظار میرود هرگونه اقداماتی که در جهت بهبود وضعیت امنیت اجتماعی زنان در جامعه صورت
گیرد.
از آنجایی که در زمینهی کیفیت زندگی و شادکامی در زنان سرپرست خانواده و زنان غیر
سرپرست خانواده تحقیقات محدودی انجام شده ،نتیجه گیری قطعی در زمینهی تفاوتی که زنان
سرپرست خانواده و زنان غیر سرپرست خانوادهی شهر جهرم از لحاظ کیفیت زندگی و شادکامی
میتوانند داشته باشند ،ابهام وجود دارد و نیازمند انجام تحقیقات گسترده است و بررسی پیشینهی
پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که در این زمینه پژوهش کمتر انجام گرفته است و بیشتر این
خأل در مطالعات داخلی واضحتر است .پژوهش حاضر بهدنبال رفع کمبودهای پژوهشی موجود و به
دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین کیفیت زندگی و شادکامی مادران سرپرست خانواده
و مادران غیرسرپرست شهر جهرم تفاوت وجود دارد؟
بنابراین ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
(Landero Hernández R, Estrada Aranda,
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 -1بین کیفیت زندگی و شادکامی مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست تفاوت
معناداری وجود دارد.
 -2بین ابعاد کیفیت زندگی مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست تفاوت معناداری
وجود دارد.
 -3بین ابعاد شادکامی مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست تفاوت معناداری وجود
دارد.
روش پژوهش و ابزار پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسهای بوده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
تمامی مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست ساکن شهر جهرم بود که گروه نمونه متشکل
از  111نفر (تعداد  01مادر سرپرست خانواده و  01مادر غیرسرپرست خانواده) با استفاده از روش
نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند .در خصوص انتخاب زنان سرپرست بدین صورت که با مراجعه
به مراکزی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و تهیهی لیست و اسامی زنان سرپرست خانواده،
با آنها در رابطه با پژوهش حاضر صحبت شده و هر کدام که داوطلب به همکاری با پژوهشگر شده،
به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .همچنین برای انتخاب زنان غیر سرپرست ،از بین دوستان و
آشنایان مادران سرپرست خانواده انتخاب شده است .الزم به ذکر است ،اعضای دو گروه از نظر سن،
وضعیت اقتصادی ،تحصیالت  ،عدم سابقهی بیماریهای جسمی و روانی خاص همتا سازی شدند و
پس از تکمیل پرسشنامهها توسط دانش آموزان به بررسی مقایسهای دو گروه پرداخته شد.
در این پژوهش ،برای جمعآوری دادهها ،از دو پرسشنامهی کیفیت زندگی سازمان بهداشت
جهانی و پرسشنامهی شادکامی آکسفورد استفاده شد .پرسشنامهی کیفیت زندگی دارای  26سؤال
میباشد که توسط سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است که کیفیت زندگی کلی و عمومی فرد را
میسنجد .این پرسشنامه به ارزیابی  4دامنه از کیفیت زندگی افراد پرداخته است .این  4دامنه
عبارتند از -1 :سالمت جسمی؛  -2سالمت روان شناختی؛  -3روابط اجتماعی؛  -4محیط اجتماعی.
برای بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه ،پژوهشی بر روی  1160نفر از مردم تهران انجام
گرفت .شرکت کنندگان به دو گروه دارای بیماری مزمن و غیرمزمن تقسیم شدند .در این پژوهش،
روایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .پایایی آزمون بازآزمون برای زیرمقیاسها به این صورت
بهدست آمد :سالمت جسمی  ،1/00سالمت روانی  ،1/00روابط اجتماعی  ،1/00سالمت محیط
 .1/14هم چنین .سازگاری درونی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول زیر آمده
است.
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نجات و همکاران ( Nejat, Montazeri, Halakouei, Korosh& Majdzadeh, 2006)،همچنین
پایایی این مقیاس پرسشنامهها توسط برقی ایرانی) (Barghi Irani, 2013روی  312نفر از
دانشجویان دختر و پسردانشگاه شیراز انجام شد و برای بررسی پایایی به صورت همسانی درونی که
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب  1/14بهدست آمد که ضریبی باال و مناسبی است و
نشان میدهد این مقیاس از ثبات درونی خوبی برخوردار است.
ابزار دیگر در این پژوهش ،شادکامی آکسفورد ) (Argyle, Martin, & Lu, 1998میباشد :.آزمون
شادکامی آکسفورد دارای  29ماده است و میزان شادکامی فردی را میسنجد .این آزمون در سال
 1919توسط مایکل آرجیل و براساس پرسشنامهی افسردگی بک ساخته شده است 21 .عبارت از
عبارات این پرسشنامه ،از پرسشنامهی افسردگی بک گرفته شده و معکوس گردیده است .این
پرسشنامه ،پنج بعد رضایت از زندگی (11سؤال) ،خلق مثبت ( 6سؤال) ،سالمتی ( 6سؤال)،
کارآمدی ( 4سؤال) و عزت نفس ( 2سؤال) را میسنجد .بعد از اینکه هر فرد در هر ماده یکی از
گزینهها را انتخاب کرد ،امتیازات هر ماده با هم جمع میشود تا امتیاز کلی بهدست آید.
آرجیل و دیگران ،پایایی پرسشنامهی مذکور را به کمک آلفای کرونباخ  1/91و پایایی بازآزمایی
آن را طی هفت هفته  1/01گزارش کردند .الیانت ) )Elliant, 1993ضمن بهدست آوردن پایایی
بازآزمایی  ،1/13پس از  3هفته دریافت که پایایی بازآزمایی این پرسشنامه از مقیاس افسردگی بک
نیز بیشتر است ).)Liaghatdar,2006
شکورنیا ،فکور ،الهامپور و طاهرزاده (Shakurnia, Fukur, Elhampour and Taherzadeh,
) 2010در بررسی روایی محتوا ،ضریب روایی کل سؤال ها را  1/92و پایایی آزمون را  1/11گزارش
کردند .روایی این مقیاس درمطالعات مختلف تأیید شده است.
آرجیل ،مارتین و لو ) (Argyle, Martin, & Lu, 1998ضریب آلفای  1/91را با  340آزمودنی،
فارنهایم و برونیک ) (Furnham A, Brewing, 1999ضریب آلفای  1/10را با  111در ایران علیپور
و نورباال ) (Alipoor & Noorbalaبا  111آزمودنی ،آلفای  1/93را بهدست آوردهاند.
یافته های پژوهش
-

بررسي توصیفي نمرات متغیر ها
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جدول  -1بررسي میانگین و انحراف استاندارد متغیرها

متغیر
کیفیت زندگی
کلی

کیفیت زندگی و ابعاد آن

سالمت جسمانی
سالمت روان
شناختی
روابط اجتماعی
محیط اجتماعی
شادکامی کلی
رضایت از زندگی

شادکامی و ابعاد آن

خلق مثبت
سالمتی
کارآمدی
عزت نفس

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

غیر سرپرست

01

40/61

0/1

سرپرست

01

21/01

0/1

غیر سرپرست

01

9/26

2/3

سرپرست

01

0/16

2/11

غیر سرپرست

01

10/26

2/1

سرپرست

01

6/41

3/2

غیر سرپرست

01

4/32

1/ 6

سرپرست

01

1/61

1/ 6

غیر سرپرست

01

16/14

2/ 6

سرپرست

01

1/11

3/9

غیر سرپرست

01

62/06

1/4

سرپرست

01

32/14

9/1

غیر سرپرست

01

24/92

4/10

سرپرست

01

11/06

0/0

غیر سرپرست

01

12/94

2/3

سرپرست

01

0/14

2/9

غیر سرپرست

01

13/11

2/0

سرپرست

01

0/11

2/9

غیر سرپرست

01

0/04

1/1

سرپرست

01

3/41

1/9

غیر سرپرست

01

4/14

1/0

سرپرست

01

2/04

1/3

گروه

با توجه به جدول فوق میتوان متوجه شد که میانگین نمرات کیفیت زندگی و شادکامی و ابعاد
آنها در بین زنان سرپرست نسبت به زنان غیر سرپرست پایینتر است.
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فرضیهی یک -بین کیفیت زندگی و شادکامی مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست
تفاوت معناداری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه ،از تحلیل مانوا استفاده شد .نتایج بهدست آمده در جدول  2قابل مشاهده
است.
جدول  -2بررسي تفاوت نمرات کیفیت زندگي و شادکامي مادران سرپرست خانواده و مادران
غیرسرپرست 

منبع
پراکندگی
گروه

خطا
کل
تصحیح
شده

متغیرها

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

آماره
آزمون

p

مجذور
اتا

کیفیت
زندگی

14616/11

1

14616/11

316/0

1/1111

1/06

شادکامی

23439/61

1

1/1111 310/11 23439/61

1/00

کیفیت
زندگی

4669/31

91

40/640

شادکامی

0031/14

91

06/141

کیفیت
زندگی

132110/11

111

شادکامی 206121/11

111

نتایج حاصل از این آزمون  WILK’S Lambd=1/129 , F=321/49 , p =/1111حاکی از این
است که در مجموع ،بین کیفیت زندگی و شادکامی مادران سرپرست خانواده و ماداران غیر سرپرست
خانواده ) (p<0/01تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج تحلیل یک متغیره در جدول  1بیانگر آن است
که میزان این تفاوت بنا بر ستون مجذور اتا برای مؤلفههای کیفیت زندگی و شادکامی ،به ترتیب
برابر با  06و  00درصد میباشد .همچنین با مشاهدهی میانگین این متغیرها در جدول  1میتوان
متوجه شد که میانگین کیفیت زندگی و شادکامی مادران سرپرست خانواده نسبت به ماداران غیر
سرپرست خانواده پایینتر است.
فرضیهی دو -بین ابعاد کیفیت زندگی مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست تفاوت
معناداری وجود دارد.
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برای بررسی این فرضیه ،از تحلیل مانوا استفاده شد .نتایج بهدست آمده در جدول  3قابل مشاهده
است.
جدول  -3بررسي تفاوت نمرات ابعاد شادکامي مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست 
منبع
پراکندگی

گروه

خطا

کل
تصحیح
شده

متغیرها

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

آماره
آزمون

p

مجذور
اتا

سالمت
جسمانی

421/20

1

421/20

10/9

1/1111

1/40

سالمت روان
شناختی

1920/21

1

1920/21

211/2

1/1111

1/61

روابط اجتماعی

104/24

1

104/24

60/2

1/1111

1/41

محیط
اجتماعی

1104/19

1

1104/19

160/1

1/1111

1/62

سالمت
جسمانی

461/34

91

4/0

سالمت روان
شناختی

191/11

روابط اجتماعی

261/06

محیط
اجتماعی

1111/11

سالمت
جسمانی

6110/11

سالمت روان
شناختی

14641/11

روابط اجتماعی

1336/11

محیط
اجتماعی

11633/11

91
91
91

9/1
2/6
11/3

نتایج حاصل از این آزمون  WILK’S Lambd=1/239 , F=00/1 , p =/1111حاکی از این
است که در مجموع بین ابعاد کیفیت زندگی مادران سرپرست خانواده و ماداران غیر سرپرست
خانواده ) (p<0/01تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج تحلیل یک متغیره در جدول  3بیانگر آن است
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که میزان این تفاوت بنا بر ستون مجذور اتا برای مؤلفههای سالمت جسمانی ،سالمت روان
شناختی،روابط اجتماعی و محیط اجتماعی ،بهترتیب برابر با  41 ،61 ،06و  62درصد میباشد.
همچنین با مشاهدهی میانگین این مؤلفهها در جدول  1میتوان متوجه شد که میانگین تمامی
مؤلفه های کیفیت زندگی مادران سرپرست خانواده نسبت به ماداران غیر سرپرست خانواده پایینتر
است.
فرضیهی سه -بین ابعاد شادکامی مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست تفاوت
معناداری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه ،از تحلیل مانوا استفاده شد .نتایج بهدست آمده در جدول  4قابل مشاهده
است.
جدول  -3بررسي تفاوت نمرات ابعاد شادکامي مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست 
منبع
پراکندگی

گروه

خطا

کل
تصحیح
شده

متغیرها

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

آماره
آزمون

p

مجذور
اتا

رضایت از
زندگی

4462/24

1

4462/24

119/1

1/1111

1/60

خلق مثبت

101/20

1

101/20

124/0

1/1111

1/06

سالمتی

106/16

1

106/16

114/2

1/1111

1/03

کارآمدی

421/49

1

421/49

110/1

1/1111

1/04

عزت نفس

06/20

1

06/20

26/0

1/1111

1/21

رضایت از
زندگی

2312/11

91

23/0

خلق مثبت

614/04

91

6/9

سالمتی

001/21

91

0/6

کارآمدی

301/42

91

3/6

عزت نفس

216/34

91

2/1

رضایت از
زندگی

41144/11

111

خلق مثبت

11030/11

111

سالمتی

13301/11

111

کارآمدی

3009/11

111

عزت نفس

1340/11

111
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نتایج حاصل از این آزمون  WILK’S Lambd=1/209 , F=03/9 , p =/1111حاکی از این
است که در مجموع ،بین ابعاد شادکامی مادران سرپرست خانواده و ماداران غیر سرپرست خانواده
) (p<0/01تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج تحلیل یک متغیره در جدول  4بیانگر آن است که
میزان این تفاوت بنا بر ستون مجذور اتا برای مؤلفههای رضایت از زندگی ،خلق مثبت ،سالمتی،
کارآمدی ،به ترتیب برابر با  04 ،03 ،06 ،60و  21درصد میباشد .همچنین با مشاهدهی میانگین
این مولفهها در جدول  1میتوان متوجه شد که میانگین تمامی مؤلفههای شادکامی مادران سرپرست
خانواده نسبت به ماداران غیر سرپرست خانواده پایینتر است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسهی کیفیت زندگی و شادکامی مادران سرپرست خانواده و غیر
سرپرست شهرستان جهرم بود .یافتهها نشان داد که بین کیفیت زندگی و شادکامی مادران سرپرست
خانواده و ماداران غیر سرپرست تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین کیفیت زندگی و شادکامی
مادران سرپرست خانواده نسبت به ماداران غیر سرپرست خانواده پایینتر است .کیفیت زندگی مادران
سرپرست خانوار نسبت به زنان غیر سرپرست پاینتر است.
این یافتهها با نتیج پژوهش هایکایرنی و واید)، (Cairney & Wade , 2012الندرو هرناندز و
استراندو آراندا )، (Landero Hernández, Estrada Aranda, 2015طهماسبی )(Tahmasebi, 2015
و مؤمنی زاده ) (Momenizadeh, 1393همخوانی دارد.
در تبیین این یافتهها باید گفت که وجود انواع مشکالت و محدودیتهای مالی ،مشقتهای
بسیار ،عدم حمایت ،سنگینی مسئولیت که مادران سرپرست خانواده در نبود پدر خانواده تحمل می
کنند ،باعث ایجاد استرس جسمی ،روحی و روانی خانواده میشود و کیفیت زندگی آنها را تحت
تأثیر قرار میدهد؛ زیرا با توجه به نقش محوری و تعیین کنندهی زنان در تحکیم بنیان خانواده و به
تبع آن جامعه ،بدون شک ،قبول نقش سرپرستی خانواده از سوی زنان ،کیفیت زندگی و به دنبال
آن کیفیت زندگی کل افراد خانواده و فرزندان آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد .همچنین وضعیت
اشتغال زنان سرپرست خانواده نیز در وضعیت مناسبی نیست که بهدلیل موانع و محدودیتها و
برخورداری از سطوح پایینتر سواد ،فرصتهای شغلی محدودتری نسبت به زنان غیر سرپرست دارند
و از آنجایی که حمایتهای دولتی موجود برای این زنان بسیار ناچیز است و بیشتر جنبهی خدمت
رسانی دارد تا توانمندسازی ،بنابراین به طور تقریبی ،اکثر این افراد به کارهای موقتی مانند کارهای
یدی یا کارگری و خانه داری مشغول هستند که میتوان روی کیفیت زندگی آنها تأثیر گذار باشد.
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از سوی دیگر ،طبق یافتهها ،شادکام ی مادران سرپرست خانوار نسبت به زنان غیر سرپرست
پایینتر است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای اعظم آزاده و تافته )،(Azam azadeh&Tafteh, 2016
یگانه )، (Yeganeh, 2013چیسمن ،فرگوسن و کوهکن)(Cheeseman, Ferguson & Cohen, 2011
همخوانی دارد .در توجیه این یافتهها میتوان گفت که ترس از آیندهی نا معلوم ،نا مطمئن و پر
اضطراب که حاصل نگرانیهایی است که بهدلیل شرایط فعلی نامطلوب است که باعث دغدغههای
ذهنی و مشغولیت فکری و استرس در آنها شده که میتواند روی پایین بودن شادکامی در آنها
اثر بگذارد .مادران سرپرست خانواده نسب مادران غیر سرپرست ،به دلیل ایفای نقشهای چندگانه،
مسایل و مشکالت معیشتی و مراقبت از همهی فرزندان ،بیشتر افسردگی در آنها شایع میباشد و
معموال زندگی خود را شاد نمیپندارند .در واقع میتوان گفت که این بیش از دیگران در معرض
تبعیضهای اجتماعی و فشارهای روانی قرار دارند که روی شادکامی آنها اثر گذاشته است.
نتایج دیگر یافته ها حاکی از آن است که بین ابعاد کیفیت زندگی در مادران سرپرست خانواده
و مادران غیر سرپرست ،تفاوت معنیداری وجود دارد و میانگین تمامی مؤلفههای کیفیت زندگی
مادران سرپرست خانواده نسبت به ماداران غیر سرپرست خانواده پایینتر است .این بخش از یافتهها
با نتایج پژوهشهای طهماسبی ) (Tahmasebi, 2015و مؤمنیزاده) (Momenizadeh, 1393هم-
خوانی دارد .سرپرستی مادران در قبال خانواده ،در نبود پدر ،عالوه بر استرسهای روانی که بر خانواده
تحمیل میکند ،باعث شیوع خیلی از بیماریهای جسمانی میشود چرا که مادران مسئولیتی دشوارتر
نسبت به پدران دارند .مطابق با نتایج بهدست آمده ،میزان اثر منفی بیماری مادر بر کیفیت زندگی
او ،در مادران دارای سرپرست نسبت به مادران غیر سرپرست ،بیشتر بود و این اثر منفی در مادران
سرپرست به مراتب بیشتر دیده میشود .رفعت جاه شکوری و جعفری & Rafat, Jah Shakouri
) .)Jafari ,2007در مطالعهی خود به این نتیجه رسیدند که زنان سرپرست خانواده توانمندی روانی
کمتری دارند  .همچنین سومر ) (Sumer, 2003عنوان کرد که احتمال ابتال به بیماریهای روانی در
زنان سرپرست بیشتر است .در مورد روابط اجتماعی که از دیگر ابعاد کیفیت زندگی میباشد باید
گفت که قبول مسئولیت سرپرست خانواده در مادران اثرات عمیقی بر نحوهی ارتباط آنها و اعضای
خانواده با هم و با دیگران گذاشته و همین اثرات ،چنانکه به گونهی منطقی و چاره جویانه حل
نشود ،ضایعات جبران ناپذیری بر والدین ،از جمله مادر و سایر اعضای خانواده وارد میکند .این
مادران ،میزان ارتباطات اجتماعی کمتری نسبت به مادران غیر سرپرست داشته دارند .سالمت
محیط ،از دیگر ابعاد کیفیت زندگی میباشد .حیطهی سالمت محیط ،به بررسی میزان سالمت محیط
زندگی فرد از نظر وی ،از جمله میزان رضایت از وضعیت حمل و نقل یا میزان امنیت پرداخته
میشود .مادران سرپرست نسبت به مادران غیر سرپرست به علت مسئولیت سنگین ،وقت کمتری را
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برای رسیدگی به امور خود دارند و کمتر میتوانند در فعالیتهای اجتماعی ،ورزشی و کاری شرکت
کنند که این باعث شده ،بیشترین تأثیر منفی را پذیرفته و کیفیت زندگی آنها پایین بیاید.
دیگر یافتهها نشان داد که میانگین تمامی مؤلفههای شادکامی مادران سرپرست خانواده نسبت
به ماداران غیر سرپرست خانواده پایینتر است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای اعظم آزاده و تافته
) (Azam azadeh & Tafteh, 2016یگانه ) (Yeganeh, 2013همخوانی دارد .در تبیین این یافتهها
باید گفت که زندگی زنان سرپرست خانواده با مشکالت فراوانی روبرو هستند .از جملهی آن میتوان
عالوه بر سختی روبرویی با مسائل اقتصادی که این گروه از زنان برای مقابله با آن تربیت و توانمند
نشده اند به زندگی در تنهایی ،همراه با افسردگی و ناامیدی که بیشتر ناشی از نگرش منفی جامعه
نسبت به زنان تنها ،مطلقه و بیوه است ،اشاره نمود .طبق تمامی ابعاد شادکامی در زنان سرپرست،
کمتر از زنان سرپرست است  .افراد شاد رویدادهای مثبت را بیش از واقعیت به یاد میآورند و بیشتر
رویدادهای بد را فراموش میکنند  ،برعکس ،افراد افسرده در هر دو مورد قضاوت صحیحی دارند ،
افراد شاد در باورهایشان در مورد موفقیت و شکست نامتعادل هستند؛ اگر موفقیتی هست ،خود آن
را بهدست آوردند و قرار است ادامه پیدا کند و آنها در هر زمینهای عملکرد خوبی دارند و اگر
شکستی هست ،همهاش تقصیر شماست و این دوامی نخواهد داشت و فقط یک اتفاق کوچک است؛
برعکس افراد افسرده در اررزیابی موفقیت و شکست منصف هستند .روابط اجتماعی این گروه از زنان
در فقدان حضور همسر در خانواده خدشه دار شده و مشکالت بسیاری را برای آنها به همراه آورده
است .ایفای نقشهای چندگانهای که گاه در تعارض با یکدیگر نیز تعریف میشوند ،سبب خستگی
جسمی و روحی آنها میشود که روی خلق مثبت آنها اثر گذاشته است .از آنجایی که نقش
سرپرستی خانوار برای زنان یک نقش چالش انگیز است و نیز تصمیم گیری برای مقابله با مسائل و
مشکالت شخصی ،اجتماعی ،روانی و  ...فرزندان بر عهدهی مادر است و اوست که روی رضایت زندگی
آنها اثر گذاشته است .این افراد دچار اضطراب و بیانگیزگی میشوند .به دلیل تکراری شدن و عدم
حل مسائل جدید ،رفته رفته فرد احساس ناتوانی در گذران زندگی میکند که منجر به عدم رضایت
وی از زندگی میشود .رضایت از زندگی ،یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسان است که
به همراه عاطفهی مثبت و عاطفهی منفی ،سه جزء اساسی بهزیستی ذهنی را تشکیل میدهد و
عموماً به ارزیابیهای شناختی یک شخص از زندگیاش اشاره دارد .از طرف دیگر میتوان بیان کرد
که زنان غیرسرپرست نیز در رابطه با فرزندان خود دچار مشکالت فراوانی نیز هستند ،از یک طرف
مشکالت مربوط به فرزندان و نگرانی در زمینهی آیندهی فرزندان میتواند درگیریهای ذهنی
شدیدی را برای آنها بهوجود آورد که این امر در افزایش نگرانیها و در نتیجه کاهش کارآمدی آنها
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میتواند تأثیرگذار باشد؛ از طرف دیگر مشکالت مربوط به زندگی نیز میتواند در این امر دخیل بوده
.و منجر به کاهش شادی و نشاط در بین این افراد نیز گردد
این پژوهش بر روی زنان سرپرست خانواده و زنان غیر سر پرست انجام شده است که از زمینه
، اجتماعی و خانوادگی بسیار متفاوتی ممکن است برخوردار باشند، جسمانی،های سالمت روانی
 تفسیرها و اسنادهای علت شناسی متغیرهای مورد،محدودیت هایی را در زمینهی تعمیم یافتهها
 به منظور.بررسی ایجاد میکند که باید در زمینهی کاربرد نتیجهی این پژوهش به آنها توجه شود
پیشنهاد می، کمیته امداد، به ارگانهایی از قبیل سازمان بهزیستی،کاربردی شدن نتایج این پژوهش
 آموزش،شود که به منظور بهبود وضعیت کیفیت زندگی و شادکامی در زنان سرپرست خانواده
. راهبرد مقابلهای مؤثر در برابر حوادث فشار زا و آموزش تاب آوری را در برنامههای خود بگنجانند
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