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 خالصه 

مقابلبه ببا   هبای  شخصیتي، سبک  های هدف از انجام اين مطالعه اين است که آيا بین توانمندی مقدمه:

 نه دار و معلمان زن تفاوت معنا داری وجود دارد؟استرس و خودکارآمدی در گروه زنان خا
ای صورت گرفته مقايسه –های توصیفي، و با رويكرد علي پژوهش حاضر براساس روش روش کار:

نفر برای هر گروه به صورت تصادفي انتخاب  683است و با توجه به حجم جامعه مورد دسترسي تعداد 

 شدند.

( و زنان معلم 46/248اد که میانگین دو گروه زنان خانه دار )در بررسي فرضیه نتايج نشان د نتایج:

( و زنان معلم با >30/3p( در متغیر توانمنديهای شخصیتي تفاوت معناداری با يكديگر دارد)22/211)

(  درسک  مسئله مدار تفاوت معناداری با يكديگر 23/28(و زنان خانه دار با ) 22/43میانگین) 

( در متغیر 08.11( و زنان خانه دار )32/07گین دو گروه زنان معلم )میان ( و نیز>30/3pدارد)

 (. <30/3pخودکارآمدی تفاوت معناداری با يكديگر ندارد)

شخصیتي خرد، انسانیت، شجاعت، عدالت، خويشتن های معلمان از نظر توانمندی نتیجه گیری:

های مسئله مدار  برای مقابله با موقعیتهای داری و تعالي باالتر از زنان خانه دار و زنان معلم از سک 

 کنند.ميهیجاني استفاده های استرس زا  و زنان خانه دار از سک 

 های مقابله با استرس، خودکارآمدیهای شخصیتي، سک توانمندیکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

با وجود گسترش نسکي اشتغال زنان، هنوز هم کار خارج از خانه 

قشه برانگیز است. در حالي که سازگاری زنان زنان، موضوعي منا

با هر دو نقش)کار کردن در خانه و بیرون( به عواملي چون 

شخصیت، روابط خانوادگي، نوع کار آنها، رضايت از ازدواج، 

(. در اين 6حمايت از جانب همسر و خانواده آنها بستگي دارد)

عهده  میان زنان فرهنگي، برترين نقش را در میان زنان شاغل بر

دارند زيرا آنها به مثابه نقطه آغاز تحول در آموزش و پرورش به 

آيند. با داشتن معلمان متکحر در امر آموزش و پرورش ميشمار 

تواند موجکات ايجاد تحول بنیادی را فراهم مياست که جامعه 

شخصیتي معلم های رسد ويژگيميسازد. براين اساس به نظر 

و  ( 2اصلي در اثربخشي معلم باشد)ای هتواند ، يكي از آيتممي

توانمندی شخصي معلمان به عنوان ي  ويژگي شخصیتي، تأثیر 

( 3( از نظر )4بسیار زيادی بر کارآمدی تدريس معلمان دارد)

 يا شناختي روان اجزاء عنوان به شخصیتيهای توانمندی

 است. مرتکطها فضیلت ارتقاء و رشد با که فرآيندهايي

 با شادی به ای ريشه دهي معنا با اغلب شخصيهای توانمندی

 و تمايل/رغکت امیدواری، قدرداني، و سپاس مذهب،

 ثکات امیدواری، کنجكاوی، تمايالت، .مرتکط است کنجكاوی

 و دارد شادی با ای ريشه درگیری اغلب ها، ديدگاه و قدم

 اغلب دارند، قرار شادی بخش مسیر لذت در اغلب که آنهايي

 همراه عشق و اجتماعي هوش امید، رغکت، طکعي، شوخ با

 (.0است)

شخصیت ي  ابتكار عمل های مطالعه همه جانکه توانمندی

جديد در تحقیقات روانشناختي است، و بدون ش  يكي از 

زمینه هايي است که تعداد روزافزوني از پژوهشگران و 

از  جمله ،  -متخصصان را درگیر کرده است. توانمنديهای فردی

ش بیني ، خالقیت ، سرزندگي سالهای متمادی است امید، خو

که از موضوعات مورد توجه پژوهشگران بوده اند، اما هر کدام 

به صورت مجزا و منفرد مورد بررسي قرار گرفته اند، به اين معنا 

های که هر ي  از  توانمنديها، به عنوان متغیرهای مستقل تفاوت

ارتکاطي با هم ندارند.  فردی در نظر گرفته شده اند که گويا هیچ

اما، ظهور جنکش روانشناسي مثکت، فعالیتها و تحقیقات را جهت 

ديدگاهي جديد هدايت کرد، ديدگاهي که براساس آن 

های مهم، متمايز، دارای هويت واحد توانمنديها به عنوان ويژگي

و مرتکط باهم، در ي  چهارچوب گسترده تر مطرح گرديده 

خصیتي به عنوان اجزاء روانشناختي يا شهای (. توانمندی1اند)

فرايندهايي تعريف  شده اند که عناصر اصلي فضائل بوده و 

شخصیتي افراد را قادر های کنند. توانمندیميفضايل را تعريف 

سازند تا عملكرد بهتری داشته باشند و زندگي رضايتمند و مي

 (. 9خوبي داشته باشند)

 با افراد مقابله چگونگي و فضايل،ها ( معتقدند توانمندی3)

 ترتیب بدين .مي کنند تعیین مشكالت را و دشواريها

 مقابله ای رفتارهای با مستقیماً شخصیتي بايدهای توانمندی

 مرتکطهای استرس منفي آثار مقابل را در افراد و باشند مرتکط

های محافظت کنند. استفاده و پرورش اين توانمندی کار با

کند که اينها نیز ميت مثکت را نیز تسهیل شاخص، تجربه هیجانا

به نوبه خود شخص را برای مقابله با عوامل استرس زای روزمره 

 (.8کند)ميآماده 

ها بیماری عوامل پیدايش ترين مهم از يكي بعنوان استرس 

 که آن به يا واکنش پاسخ نحوه بنابراين شودمي شناخته

 اين .باشد تهبسزايي داش نقش فرد سازگاری در تواندمي

 گیرد.مي قرار مورد بررسي مقابله عنوان تحت معموالً موضوع

 از و شد معرفي الزاروس توسط 6771 سال در مقابله مفهوم

 قرار بررسي مورد مشكالتشان افراد با مقابله شیوه پس آن

 مقابله .شد تهیه آن گیری برای اندازه ابزارهايي و گرفت

 هايي آسیب تحمل يا ردنک کم تسلط يافتن، از است عکارت

 تالشهای مقابله ای، (. سکكهای7کنند)ميايجاد  استرس که

 موقعیتهای و شرايط در برابر واکنش برای منفعالنه يا فعاالنه

(. تدابیر مقابله ای افكار، رفتارهايي هستند 63است ) استرس زا

که پس از روبه رو شدن فرد با رويداد استرس زا به کار گرفته 

خود شخص های . در حالي که منابع مقابله ای ويژگيشوندمي

هستند که قکل از وقوع استرس وجود دارند مانند برخورداری از 
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شناختي، منکع های عزت نفس، احساس تسلط بر موقعیت، سک 

 (. 66کنترل، خوداثربخشي و توانايي حل مسئله)

 نهايشاو نگراني استرسها با افراد که راه هايي شناخت و بررسي

 فراهم آنها رفتار فهم برای را وسیله ای شوند،مي مواجه

 را مختلفي جسماني و مشكالت رواني استرس چه اگر کند.مي

 که شد غافل نكته اين از نکايد اما آورد،مي وجود به افراد برای

 برای اغلب آنها نیستند؛ بسته پا و دست برابر استرس، در افراد

به اعمال و  دست آن، لوبنامط عوارض و استرس با مقابله

 نظر (. و به62شود)مينامیده « مقابله »زنند که ميرفتارهايي 

 آن با سازش و تنش شدت درک در را میانجي نقش رسدمي

شناختي های مقابله با استرس تالشهای (.  سک 64کند )مي ايفا

ها و ميو رفتاری است که افراد در برخورد با فشارها، ناکا

هیجان مدار، مسئله های برند و شامل مقابلهميکار به ها شكست

 (.63باشد)ميمدار و اجتنابي 

در سازگاری روان شناختي، سالمت ميخودکارآمدی نقش مه

(. براساس 60رواني و جسماني و نیز راهکردهای تغییر رفتار است)

نظريه شناختي اجتماعي، خودکارآمدی نقش کلیدی و مهم در 

داشته و بسیاری از کارکردهای روان  سالمت و بهداشت روان

 (.61دهد)ميشناختي را تحت تاثیر خود قرار 

تحقیقات نشان داده است که توانمندی با عملكرد فردی ، 

و شغلي ارتکاط دارد برای مثال ، توانمندی فردی مياجتماعي، عل

و مشكالت و  ها باال ، با کارآمدی در سازگاری با دشواری

 (. 69ي همراه است)سطوح باالی بهزيست

دهد که خودکارآمدی بر چگونگي مينشان  های پژوهش

انطکاق با استرس و تعقیب اهداف زندگي موثر است. نتايج 

( نشان داد، سطح استرس در زنان خانه دار نسکت به 68پژوهش)

باشد اما در افسردگي و اضطراب تفاوت ميزنان شاغل باالتر 

های رد. شناخت ويژگيمعناداری بین دو گروه وجود ندا

شخصیتي  زنان چه در عرصه شغلي و چه در عرصه  خانه داری 

زندگي امری اجتناب ناپذير است . های در بسیاری از موقعیت

توان به پیش بیني ميچرا که با شناسايي شخصیت افراد 

چگونگي عملكرد آنها در شرايط مختلف اقدام 

ي با مقابله با شخصیتهای (گزارش دادند توانمندی67)کرد.

رابطه بین استرس و سک  . (23استرس شغلي رابطه دارند  )

شخصیتي الهي مذهکي های مقابله استرس را با توانمندی

سنجیدند. انان دريافتند سه توانمندی الهي مذهکي يعني امید، 

ها خوش بیني و قدر شناسي رابطه منفي با استرس دارند. بعضي

 و پرداخته منطقي و درست زيابيار به مشكل با مواجهه هنگام

 استفاده ... و مثکت تفكرات مسئله گشايي، مانند راهکردهايي از

 از گريز منزل، از فرار مخدر، مواد به ديگر عده ای و کنندمي

 اتخاذ ناسازگارانه راهکردهايي و آورده روی ... و مدرسه

 کنند.مي

 خودکارآمدی به عنوان ي  متغیر شخصیتي، نقشي مهم در

رويارويي فرد با مسايل استرس زای زندگي دارد. خودکارآمدی 

تواند بر رفتار تاثیر بگذارد و موجب کاهش عالئم منفي مي

استرس شود و توان فرد برای مقابله با استرس را باالبکرد که اين 

(. کنار آمدن 23شود)ميامر منجر به افزايش رضايت از زندگي 

ای فردی و اجتماعي، همواره با فشارهای زندگي و کسب مهارته

بخشي از واقعیت زندگي انسان بوده و در ادوار متفاوت زندگي 

او به اشكال گوناگون تجلي يافته است خودکارآمدی باال، ترس 

از شكست را کاهش داده ، سطح آرزو را باال برده و توانايي 

بخشد. خودکارآمدی ميمسئله گشايي و تفكر تحلیلي را بهکود 

ايش بهزيستي رواني، جسماني و روحي و تشكیل باعث افز

 (. 61گردد)ميهويت سالم 

با توجه به موارد ذکر شده سعي بر آن است که به اين سوال 

های شخصیتي، سک های پاسخ داده شود: آيا بین توانمندی

مقابله با استرس و خودکارآمدی در گروه زنان خانه دار و 

 ارد؟معلمان زن تفاوت معنا داری وجود د

 کار روش

 –های توصیفي، و با رويكرد علي پژوهش حاضر براساس روش

تمام جامعة آماری در پژوهش حاضر ای صورت گرفته و  مقايسه

 6479-6471معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر کاشان در سال 

(493 =N.و زنان خانه دار شهر کاشان است ) 

نفر برای هر  683با توجه به حجم جامعه مورد دسترسي تعداد 

 گروه به صورت تصادفي انتخاب شدند.
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 )عمل( فعال درهای شخصیتی )ارزشهای توانمندی پرسشنامه-1

VIA-IS )   
 2333فعال در عمل در سال های نسخه اصلي آزمون ارزش

)نقاط های به منظور سنجش توانمندی توسط پترسون و سلیگمن

( 2333یگمن)پیترسون و سلقوت( شخصیتي افراد ساخته شد. 

همساني دروني  VIA-ISهای گزارش کردند همه زير مقیاس

( و پايايي آزمون در طول زمان)برای ي  α≥/. 93خوبي دارند) 

/. است. 93ماهه آزمون و بازآزمون( تقريکاً  3دوره 

آزمون به روش بازآزمايي های ( پايايي مقیاس6487نامداری)

/. گزارش 71/. تا 81امنه /. و الفای کرونکاخ در د81/. تا 12بین 

کرده است. همچنین روايي صوری و محتوايي اين آزمون را با 

 نفر از صاحکنظران روانشناس تايید کرده است.  0نظر خواهي از 

 ( : 1993فشارزا  اندلر و پاکر)های پرسشنامه مقابله با موقعیت -3

اد مقابله ای افرهای اين پرسشنامه را باهدف ارزيابي انواع سک 

مقابله ای های استرس زا به سه صورت سک های در موقعیت

مساله مدار، هیجان مدار و اجتنابي طراحي کردند که توسط 

سوال است که  38(ترجمه شده است. اين آزمون شامل 26)

( تا 6درجه ای لیكرت از هرگز) 0براساس ي  مقیاس 

 آزمون مقابله با استرس چند زمینهشود. مي( مشخص 0همیشه)

گیرد که عکارتند از مسئله ای را در بر مياصلي رفتارهای مقابله

. در سوال(61)، و اجتنابيسوال( 61)مدار، هیجانسوال(61)مدار

اندلر و پارکر عامل اجتنابي را به دو خرده مقیاس  6773سال 

 سوال( 8)و مشغولیت اجتماعي سوال( 8)پرتيمتمايز حواس

آزمون را با عوامل پنج گانه  روايي همزمان اين. تقسیم نمودند

آزمون شخصیت نئو يعني روان نژندی، برونگرايي، بازبودن به 

/.، 48/.، 34/.، 47تجربه، توافق پذيری و وجدان کاری به ترتیب 

( آلفای کرونکاخ 8/. به دست آورد. و نیز در پژوهش )33/. و 49

 /. به دست آورد. 88مذکور را باالی های توانمندیميتما
 : (1993شرر و همکاران)میرسشنامه خودکارامدی عموپ-0

گويه است که عقايد فرد مربوط به  69اين پرسشنامه دارای 

مختلف را اندازه گیری های توانايي اش برای غلکه بر موقعیت

( بدون مشخص کردن عوامل و 6782شرر و مادوکس) کند.مي

ر شامل آنها معتقدند که اين مقیاس سه جنکه از رفتاهای گويه

میل به آغازگری رفتار، ادامه تالش برای تكمیل رفتار، مقاومت 

کند. روايي و اعتکار اين ميدر رويارويي با موانع را اندازه گیری 

مقیاس خودکارآمدی  مقیاس در ايران تأيید شده است.

باشد. حداقل نمره در ميگويه  69شرر و همكاران دارای ميعمو

باشد نمره باال مي 80حداکثر آن برابر با و  69اين مقیاس برابر با 

ضريب پايايي که  حاکي از احساس خودکارآمدی باالست.

/. 81برابر ميگزارش کرده اند: برای مقیاس خودکارآمدی عمو

(در تحقیقي ، ضريب پايايي را با استفاده از 22و نسکتا باال بود. )

/. 98روش آلفای کرونکاخ يا همساني کلي سواالت برابر با 

های (. آلفای کرونکاخ آن را در نمونه23و24اند )گزارش کرده

/. بدست آورد. در پژوهش ضريب پايايي با استفاده از 81ايراني 

/. به 90آلفای کرونکاخ برای اين پرسشنامه محاسکه شد و ضريب 

 (. 24دست آمد که مقداری نسکتاً مناسب است )

 نتایج

نفر زنان خانه دار  683، نفر( 413از کل افراد نمونه آماری )

در گروه زنان  خانه دار بیشترين نفر زنان معلم هستند.  683و 

نفر(  91درصد ) 2/32آمار مربوط به تحصیالت فوق ديپلم با 

باشد درحالي که در گروه زنان  معلم بیشترين آمار مربوط به مي

نفر( گزارش شده است. 662درصد ) 2/12تحصیالت لیسانس با 

سال قرار دارند به  03-33از افراد در گروه سني  طیف وسیعي

درصد زنان مورد 43بیان ديگر در گروه زنان  خانه دار، حدود

سال سن دارند و  باالترين آمار برای گروه  03تا  33مطالعه بین 

سال  03تا  33درصد  برای گروه سني 4/44زنان معلم حدود 

سني زنان  دهد میانگیننشان ميها گزارش شده است. بررسي

باشد. حدود مي32.77و میانگین سني زنان  معلم 33.34خانه دار  

درصد زنان  7/28نفر( و حدود  00درصد زنان خانه دار ) 1/43

فرزند  4نفر( که باالترين درصد فراواني است دارای  02معلم)

نفر(  و حدود  73درصد زنان خانه دار ) 03باشد. که حدود مي

نفر( که باالترين آمار است، مال   81) درصد زنان  معلم 8/39

 هستند.

مربوط های پراکندگي پاسخگويي به گويه توزيعدر اين قسمت 

 -1شود:به ابعاد مختلف پرسشنامه ارائه مي
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 توانمندیهای شخصیتی:

 يتیشخص یهايتوانمندتوزيع پراکندگي  -6جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه داد گويهتع شاخص                                 گروه متغیر

 38/0 36/68 20 1 0 زنان خانه دار خالقیت

 31/0 48/68 20 9 0 زنان معلم

 79/6 80/62 69 0 0 زنان خانه دار شهامت

 24/0 61 20 9 0 زنان معلم

 39/0 33/60 20 1 0 زنان خانه دار پشتكار

 66/0 34/68 20 0 0 زنان معلم

 19/3 02/61 20 0 0 زنان خانه دار اصالت

 71/0 79/61 20 0 0 زنان معلم

 12/6 39/7 62 0 0 زنان خانه دار خود تنظیمي

 73/3 01/62 20 0 0 زنان معلم

 06/6 83/1 62 0 0 زنان خانه دار امید

 78/6 33/8 62 0 0 زنان معلم

 13/6 30/9 62 0 0 زنان خانه دار معنويت

 61/2 28/9 26 0 0 زنان معلم

 2.49 72/1 62 0 0 زنان خانه دار هوش اجتماعي

 2.61 84/9 63 0 0 زنان معلم

 90/6 82/1 64 0 0 زنان خانه دار مهرباني

 61/2 71/1 63 0 0 زنان معلم

 32/2 34/1 60 0 0 زنان خانه دار عشق

 93/6 24/9 60 0 0 زنان معلم

 73/6 09/1 62 0 0 زنان خانه دار رهکری

 66/2 71/1 63 0 0 زنان معلم

 70/6 32/1 63 0 0 زنان خانه دار بخشش

 73/6 73/1 63 0 0 زنان معلم

 23/2 41/1 62 0 0 زنان خانه دار کنجكاوی

 77/6 29/9 60 0 0 زنان معلم

 38/2 96/1 62 0 0 زنان خانه دار عالقه به يادگیری

 29/2 43/9 60 0 0 زنان معلم

 46/9 92/64 20 0 0 خانه دارزنان  انصاف

 33/0 93/67 20 0 0 زنان معلم

 43/4 77/8 69 0 0 زنان خانه دار احتیاط

 73/4 99/7 69 0 0 زنان معلم
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 82/1 43/63 20 0 0 زنان خانه دار تحسین زيکايي

 62/9 44/62 20 0 0 زنان معلم

 36/0 14/7 20 0 0 زنان خانه دار قدرداني

 99/1 98/66 20 0 0 زنان معلم

 2.18 42/9 60 0 0 زنان خانه دار فروتني

 00/3 16/7 20 0 0 زنان معلم

 94/6 61/1 60 0 0 زنان خانه دار شوخ طکعي

 60/9 14/66 20 0 0 زنان معلم

 81/4 96/7 69 0 0 زنان خانه دار روشن فكری

 91/3 72/7 20 0 0 زنان معلم

 33/9 12/66 20 0 0 زنان خانه دار شهروندی

 33/1 76/64 20 0 0 زنان فرهنگي

 47/1 14/63 20 0 0 زنان خانه دار سرزندگي

 93/1 07/60 20 0 0 زنان فرهنگي

 93/2 43/66 69 0 0 زنان خانه دار روشن بیني

 12/0 44/66 20 0 0 زنان فرهنگي

 خودکارآمدی:-3

 توزيع پراکندگي خودکارآمدی -2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد گويه گروه                          شاخص        متغیر

 60/7 11/08 83 29 69 زنان خانه دار خودکارآمدی)نمره کل(

 14/7 32/07 80 33 69 زنان معلم

میانگین خودکارآمدی گروه زنان  و 14/7با انحراف معیار  32/07میانگین خودکارآمدی گروه زنان معلم برابر  2با توجه به نتايج جدول 

 باشد. مي  60/7با انحراف معیار  11/08خانه دار برابر 

 های مقابله با استرس:سبک

 مقابله با استرس یسکكهاتوزيع پراکندگي  -4جدول 
  متغیر

 شاخص                                 گروه

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد گويه

 76/1 23/28 30 61 61 زنان خانه دار له مدارسک  مسئ

 84/1 22/43 33 61 61 زنان معلم

 29/8 16/46 08 61 61 زنان خانه دار سک  هیجان مدار

 61/8 36/42 08 61 61 زنان معلم

 72/8 00/40 16 61 61 زنان خانه دار سک  اجتنابي

 30/7 38/40 16 61 61 زنان معلم

مقابله ای مسئله های میانگین سک  4ول با توجه به نتايج جد

و در گروه زنان معلم  23/28مدار  در گروه زنان خانه دار برابر 

است و اين تفاوت قابل تامل است در حالي که  22/43برابر 

مقابله های شود اختالف میانگین سک همانطور که مشاهده مي
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فاوت ای هیجان مدار  و اجتنابي بین زنان خانه دار و معلم ت

(  00/40چنداني ندارد .میانگین سک  اجتنابي زنان خانه دار برابر)

( همچنین   38/40و میانگین سک  اجتنابي زنان معلم برابر)

( و 16/46میانگین سک  هیجان مدار زنان خانه دار برابر )

( گزارش 36/42میانگین سک  هیجان مدار زنان معلم برابر )

 شده است.

 برای دو گروه مستقل برای فرضیه اول t نتايج آزمون -3جدول 

برای بررسي  6آزمون لون 

 همگني واريانس ها

 %70فاصله اطمینان  آزمون تي برای برابری میانگین ها

 F  سطح

 معناداری

سطح  درجه آزادی tآماره 

 معناداری

 باال پايین اختالف میانگین

با فرض برابری 

 واريانس ها

23/4 393/3 69/8- 408 333/3 73/29- 12/43- 67/26- 

بافرض عدم برابری 

 هاواريانس

  69/8- 63/403 333/3 73/29- 12/43- 67/26- 

                                                           

Levene.1 
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و با توجه به اينكه سطح معناداری  3براساس نتايج جدول 

کمتر ها ( با فرض برابری واريانس3.393مربوط به آزمون لون )

-مي پذيرفتهها است بنابراين فرض عدم برابری واريانس 30/3از 

 30/3( با سطح معناداری کمتر از -69/8) tشود و مقدار آزمون 

( و 46/248گويای آن است که میانگین دو گروه زنان خانه دار )

( در متغیر توانمنديهای شخصیتي تفاوت 22/211زنان معلم )

(و لذا فرضیه اول پژوهش >30/3pمعناداری با يكديگر دارد)

شود.درادامه جهت بررسي اينكه اين تفاوت در پذيرفته مي

کدامی  از توانمنديهای شخصیتي بارزتر است ازتحلیل 

 شود.ميواريانس استفاده 

 های شخصیتي بین دو گروه زنان خانه دار و معلمتحلیل  واريانس چند متغیره برای میانگین نمرات توانمندی -0جدول

 df اندازه اثر معناداری سطح

 خطا

df 

 فرضیه

F نام آزمون مقدار 

 6اثرپیالی 40/3 86/46 333/1 333/404 40/3 333/3

 2الی مکداويلكز 13/3 86/46 333/1 333/404 40/3 333/3

 4اثر هتلینگ 03/3 86/46 333/1 333/404 40/3 333/3

 3یبزرگترين ريشه رو 03/3 86/46 333/1 333/404 40/3 333/3

 

                                                           
1. Pillai's Trace 
2.Wilks' Lambda 
3.Hotelling's Trace 
4Roy's Largest Root. 
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شود نتايج به دست آمده مشاهده مي 0همان گونه که در جدول 

با ارزش المکدای ويلكز  86/46برابر با  Fدهد که مقدارنشان مي

معنادار  36/3آزمون در سطح خطای کمتر از  3برای هر  13/3

است. بنابراين وضعیت اشتغال زنان حداقل در وضعیت يكي از 

 است.  های شخصیتي موثربودهتوانمندی

تحلیل واريانس در متن مانووا  1جهت پي بردن به اين تفاوت 

ارائه شده  1انجام گرفت که نتايج به دست آمده در  جدول 

 است:

 تحلیل آنووا در متن مانووا برای میانگین نمرات توانمنديهای شخصیتي بین دو گروه زنان خانه دار و معلم -1جدول

میانگین  F سطح معناداری

 مجذورات

 متغیر منکع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی

 خرد گروه 98/83 6 98/83 67/66 329/3

 
 خطا 73/23668 408 49/19  

 کل 16/6336392 413   

 شجاعت گروه 96/4674 6 96/4674 27/26 333/3

 خطا 31/04187 408 71/637  

 کل 367/6479741 413   

 انسانیت گروه 43/349 6 43/349 84/68 333/3

 خطا 32/8462 408 26/24  

 کل 19/611040 413   

 عدالت گروه 21/0141 6 21/0141 86/78 333/3

 خطا 42/23367 408 34/09  

 کل 03/377179 413   

 تعالي گروه 09/66621 6 09/66621 00/98 333/3

 خطا 96/03933 408 14/636  

 کل 81/838340 413   

 خويشتن داری گروه 81/4460 6 81/4460 93/16 333/3

 خطا 11/67248 408 94/04  

 کل 23/392397 413   

 
 

-و مقدار سطح معناداری مشاهده مي 1با توجه به نتايج جدول 

شود که تفاوت دوگروه زنان خانه دار و زنان معلم از لحاظ تمام 
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معنادار است. بدين 30/3شش فضیلت درسطح معناداری کمتر از 

رتیب که میانگین خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت، خويشتن ت

 داری و تعالي زنان معلم باالتر زنان خانه دار است.

های مقابله با استرس دو گروه زنان معلم و فرضیه دوم پژوهش: بین سک 

 خانه دار تفاوت معناداری وجود دارد.

 مقابله با استرس بین دو گروه زنان خانه دار و معلمهای تحلیل  واريانس چند متغیره برای میانگین نمرات سک -9جدول

 df سطح معناداری  اندازه اثر

 خطا

df 

 فرضیه

F نام آزمون مقدار 

 6اثرپیالی 324/3 83/2 4.333 333/401 349/3 324/3

 2الی مکداويلكز 79/3 83/2 333/4 333/401 349/3 324/3

 4لینگاثر هت 323/3 83/2 333/4 333/401 349/3 324/3

 3بزرگترين ريشه روی 323/3 83/2 333/4 333/401 349/3 324/3

 

                                                           
1. Pillai's Trace 
2.Wilks' Lambda 
3.Hotelling's Trace 
4Roy's Largest Root. 
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شود نتايج به دست آمده مشاهده مي 9همان گونه که در جدول

با ارزش المکدای ويلكز  83/2برابر با  Fدهد که مقدارنشان مي

معنادار  36/3آزمون در سطح خطای کمتر از  3برای هر  3.79

ال زنان حداقل در وضعیت يكي از است. بنابراين وضعیت اشتغ

 مقابله با استرس موثربوده است. های سک 

تحلیل واريانس در متن مانووا  4جهت پي بردن به اين تفاوت 

ارائه شده  8انجام گرفت که نتايج به دست آمده در  جدول 

 است:

 

 ترس بین دو گروه زنان خانه دار و معلممقابله با اسهای تحلیل آنووا در متن مانووا برای میانگین نمرات سک  -8جدول

میانگین  F سطح معناداری

 مجذورات

 متغیر منکع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی

 سک  مسئله مدار گروه 33/418 6 33/418 98/9 331/3

 خطا 30/61729 408 09/19  

 کل 423071 413   

 سک  هیجان مدار گروه 13/09 6 13/09 80/3 40/3

 خطا 40/23673 408 09/19  

 کل 474633 413   

 سک  اجتنابي گروه 33/3 6 33/3 330/3 73/3

 خطا 32/43297 408 09/83  

 کل 383048 413   

-و مقدار سطح معناداری مشاهده مي 8با توجه به نتايج جدول 

شود که تفاوت دوگروه زنان خانه دار و زنان معلم از لحاظ 

 30/3مدار درسطح معناداری کمتر از  سک  مقابله ای مسئله

توان اينگونه بیان کرد که وضعیت معنادار است. بنابراين مي

مقابله ای مسئله مدار زنان های اشتغال تأثیر معناداری بر سک 

 (.>30/3pداشته است. )

  

 برای دو گروه مستقل برای فرضیه دوم tنتايج آزمون  -7جدول 

آزمون لونرای بررسي همگني  

 اريانس هاو

 %70فاصله اطمینان  آزمون تي برای برابری میانگین ها

 F آماره  سطح معناداریt سطح  درجه آزادی

 معناداری

 باال پايین اختالف میانگین

با فرض برابری 

 واريانس ها

62/6 27/3 41/3- 408 96/3 41/3- 43/2- 08/6 

بافرض عدم برابری 

 هاواريانس

  41/3- 37/409 96/3 41/3 43/2- 08/6 
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و با توجه به اينكه سطح معناداری  63براساس نتايج جدول

بیشتر از  ها ( با فرض برابری واريانس27/3مربوط به آزمون لون )

شود و پذيرفته ميها است بنابراين فرض برابری واريانس 30/3

 30/3(  با سطح معناداری  بیشتر از -41/3) tمقدار آزمون 

( و زنان 32/07یانگین دو گروه زنان معلم )گويای آن است که م

( در متغیر خودکارآمدی تفاوت معناداری با 11/08خانه دار)

 شود.( و لذا فرضیه سوم پژوهش رد مي<30/3pيكديگر ندارد)

 بحث و نتیجه گیری

های شناختي برای کسب و کاربرد زنان معلم از نظر توانمندی

اهداف  در مواجه با  دانش، توانمنديهای عاطفي جهت رسیدن به

دروني وبیروني، توانمنديهای بین فردی برای توجه های مخالفت

به ديگران و همراه کردن انها، توانمنديهای شهروندی برای 

زندگي اجتماعي سالم، توانمنديهای محافظت کننده برای مقابل 

مذهکي جهت معنادار کردن های با افراط گری و توانمندی

جهاني ديگر  نسکت به زنان خانه دار در سطح زندگي و ارتکاط با 

 باالتری  هستند. 

مقابله ای مساله مدار  به استفاده های همچنین زنان معلم از سک 

از منابع شناختي و رفتاری خود به مهار يا کاهش يا تحمل 

کنند و  با استفاده از ميدروني يا بیروني تالش های درخواست

مل فشار پرداخته و اقدامات الزم و سک  مسئله مدار به کنترل عا

موثر را در راستای تغییر شرايط و موقیت فشارزا يا حذف کامل 

دهد و در مقابل زنان خانه دار که ميالزم را انجام های آن تالش

کنند تالش دارند تا پیامدها و مياز سک  هیحان مدار استفاده 

یم کنند تا نتايج هیجاني موقعیت فشار زا را مهار کرده  و تنظ

 شخص بتواند تعادل هیجاني خود را دوباره به دست آورد. 

همچنین با توجه به نتايج،  بین دو گروه زنان خانه دار و معلم از 

 موانمندی هايشان برای سازماندهي و انجات روی اوتنظر قض

برای عملكرد شان تفاوتي وجود   ای از رفتارها، دادن مجموعه

به قابلیتها و توانمندها در بین معلمان و زنان ندارند؛ درنتیجه  باور 

 خانه دار يكسان است.

اين پژوهش در بین زنان خانه دار و معلم شهر کاشان انجام شده 

ديگر بايد های پذيری اين نتايج به زنان در شهراست. لذا تعمیم

با احتیاط کامل انجام شود. اين پژوهش با استفاده از نمونه گیری 

ام شده است در نتیجه تعمیم دادن نتايج آن بايد با در دسترس انج

 .احتیاط انجام شود

آتي به کنترل عواملي که ممكن است بر های در پژوهش

پژوهش تاثیر گذار باشد مورد کنترل قرار گیرد مانند وضعیت 

اقتصادی، سابقه بیماری و .... با توجه به نمونه محدود در اين 

در تحقیقات آينده نسکت به  شود محققانپژوهش، پیشنهاد مي

گسترش دادن جامعه آماری و نمونه اين پژوهش در طیفي وسیع 

شود به بررسي تاثیر  سالمت رواني و ميهمت گمارند. پیشنهاد 

سالمت معنوی بر زندگي زناشويي در زنان معلم و خانه دار 

شود با استفاده از ي  برنامه آموزشي ميپرداخته شود. پیشنهاد 

 ای به بررسي هر ي  از متغیرها پرداخته شود.مداخله 
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 Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to compare the 

personality abilities, coping styles and self-efficacy in two groups of 

female housewives and second-grade female teachers in Kashan.  
Methods: In this research, descriptive method has been used with 

causal-comparative approach. The population of this study consisted 

of all second-grade female teachers in Kashan city in 2012-2013 and 

female housewives of Kashan who were selected by random 

sampling method in two groups of 180 people. To collect the data, 

Personality Inventory Questionnaire was used by Patterson and 

Seligman (2004), Andler & Packer Stress Coping Style Questionnaire 

(1990) and General Sherer et al. (1982) Self-efficacy Questionnaire. 

In order to analyze the data The independent t-test and variance 

analysis were used for t-test.  
Results: The results showed that there was a significant difference 

between the two groups of housewives (468.05) and female teachers 

(490.54) in personality abilities (p <0.05), and female teachers with 

an average of 59.556 problem-oriented circles and housewives In 

addition, the average score of 0.833 was more than the other types of 

excitement circuit, and there was no significant difference between 

the two groups of housewives (60.41) and female teachers (58.92) in 

the self-efficacy variable (p> 0.05). 

Conclusion: So, it can be concluded that teachers are more skilful in 

dealing with stressful situations and housewives in terms of 

personality abilities, humanity, courage, justice, mediation and 

excellence than housewives and female teachers. They use emotional 

styles. 
Key words: personality abilities, stress coping styles, self-efficacy 

 


