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 خالصه 
 در زنادگی  رضاايتنندي  و آوريتاا   بين مقايسه هدف با حاضر پژوهش :مقدمه

 .است شده انجام زندانی و عادي زنان

 تحقيق اين آماري جامعه. است ايمقايسه-علی حاضر پژوهش روش :کارروش

 نفر 582 .باشدمی 1992 سال در اصفهان شهر زندانی غير و زندانی زنان كليه شامل

. دسترس انتخا  شدند در گيريننونه روش به (زن عادي 142زن زندانی و  142)

 و( 5229)ديويسون  و كانر آوري تا  هاينامهآوري اطالعات از پرسشبراي جنع

 استنباطی و توصيفی از نظر هاداده .گرديد استفاده( 1982)زندگی داينر  از رضايت

 .شدند تحليل SPSS افزار نرم كنکو با ( هنبستگی پيرسون و تحليل واريانس)

 بين و در زنان زندانی زندگی از رضايت منفی با عاطفه تحنل بين :هافتهای

 يرابطه عادي زنان در زندگی از  رضايت با فردي شايستگی و كنترل زيرمقياس

هاي تحليل واريانس نشان داد كه در يافته (.>22/2P)يافت گرديد  داريمعنی

ي لفهوم وي شايستگی فردي، تحنل عاطفه منفی و پذيرش تغيير مثبت لفهوم

داري وجود دارد رضايت از زندگی بين دو گروه زنان زندانی و عادي تفاوت معنی

(22/2P<.) 
ي شايستگی فردي، تحنل عاطفه منفی و لفهودر مبنا بر نتايج  :گيرینتيجه 

بين دو گروه زنان زندانی و عادي ي رضايت از زندگی لفهوم وپذيرش تغيير مثبت 

 .داري وجود داردتفاوت معنی
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 مقدمه

وار يکی پس يت در دودمان انسان هنچنان زنجيرجرم و جنا

از ديگري رخ داد و تا انسان بر زمين است از جرم و جنايت 

هدف از . و به دنبال آن از كيفر و مجازت جدا نخواهد بود

ح رفتار و الاجراي مجازات حبس ايجاد امنيت اجتناعی، اص

ان ديده و عنلکرد زندانيان، كاهش جرم، تسکين فرد زي

اجتناع، بازگشت سالم آنان به جامعه بوده و زندان ها به 

دامنه انحرافات  (.1)هنين منظور پيش بينی شده است 

اجتناعی بسيار گسترده است و پيشرفته ترين آن، عنلی 

ف شنرده می شود و عامل الاست كه به لحاظ قانونی خ

اصلی آن متهم و محکوم به زندان می شود و شکی نيست 

ين طيف وسيع متاثر از عوامل مختلف ناشی از موقعيتها و ا

هاي جرم شناختی و بزه شناختی  يافته. شرايط اجتناعی است

اند كه برخی افراد به دليل خصوصيات خاص  نشان داده

زيست شناختی، روانشناختی و اجتناعی، بيشتر از سايرين در 

زنان به دليل ضعف قواي  .معرض بزه ديدگی قرار دارند

 جسنانی و وضعيت اجتناعی خاص كه در آن به سر می

 (. 5) ارچو  قرار می گيرندهبرند در اين چ

شناخت دقيق ويژگی هاي شخصيتی و نحوه تأثير آن بر افراد 

مختلف می تواند محققان را در شناسايی هرچه بيشتر 

زندانيان، بروز جرم توسط آنان و پيشگيري از رفتارهاي 

يکی از ويژگی هاي شخصيتی كه . (9)انحرافی ياري دهد 

. است 1در اين پژوهش به آن پرداخته خواهد شد تا  آوري

 كننده تهديد شرايط با ي فرد سازگار توانايی آوري تا 

 خطر عوامل با ي مؤثر سازگار باعث كه آوري تا  .است

 كاهش ارتکا  به جرم در ي مؤثر نقش تواند می شود می

 (.  4)باشد  داشته

آوري مفهومی فراتر از مقاومت در  ديگر تا به عبارت 

 برابر فشارهاي زندگی است و بنابراين مترادف با عدم آسيب

 آوري می از ميان عوامل مرتبط با تا (. 2) پذيري نيست

اي چون سطوح  توان به عوامل شناختی محافظت كننده

باالي عزت نفس و خودكارآمدي، خودداري باال، منبع 

پژوهشها . اي مقابله فعالتر اشاره كردكنترل درونی و سبکه

                                                   
1
Resilience 

اند اين عوامل در مجرمين و زندانيان در سطحی  نشان داده

 (. 6) پايين هستند

آوري در زندانيان و باال بودن  با توجه به سطوح پايين تا 

آوري  رسد تا  شيوع اختالالت روانی در آنها به نظر می

كاهش سطح بتواند به عنوان يکی از عوامل موثر در پايين 

كيفيت زندگی و رضايت از زندگی در آنان در نظر گرفته 

آوري موجبات سازگاري مؤثر با موفقيتهاي  تا  زيرا شود

پذيري عاملی و اين سازگار آورد آميز را فراهم می مخاطره

در (. 7)براي ارتقاء رضايت از زندگی در افراد می باشد 

 در ،(8)جويباري  طالبی و گنجی هنين راستا ميکائيلی،

 و زناشويی رضايت آوري، تا  ي مقايسه عنوان با پژوهشی

 يادگيري ناتوانی داراي كودكان با والدين در روان سالمت

 داري معنی هنبستگی اين يافته را عنوان ننودندكه عادي و

 سالمت و زندگی از رضايت با روانشناختی آوري تا  بين

 نشان چندمتغيري رگرسيون تحليل نتايج. دارد وجود عنومی

 و زناشوئی رضايت بينی پيش توان آوري تا  كه دهد می

  .دارد را روان سالمت

رضايت از زندگی يک فرآيند داوري است كه در آن افراد 

كيفيت زندگی خود را بر اساس مالك هاي منحصر به فرد 

رضايت از زندگی يک صفت پايدار . خود ارزيابی می كنند

لکه به تغييرات موقعيتی حساس است و بر و عينی نيست، ب

(. 9)اساس درك و ديدگاه خود افراد در نظر گرفته می شود 

هنچنين رضايت از زندگی الزمه ي يک زندگی مفيد، مؤثر 

و رضايت بخش فردي است و شامل ارزيابی شناختی افراد 

در واقع رضايت از (. 12)از وضعيت زندگی خودشان است 

شناختی و ) ي ادراكناشی از نحوهزندگی مفهوم كلی و 

به هنين دليل افراد با . فرد از كل زندگی است( عاطفی

رضايت از زندگی باال، هيجان مثبت بيشتري احساس می 

كنند، از گذشته و آينده ي خود و ديگران ارزيابی مثبت 

 (. 11)تري دارند و آنها را خوشايند توصيف می كنند 

ثر از اايت از زندگی متبه طور خالصه می توان گفت رض

عواملی هنچون تا  آوري است چراكه كه  توانايی فرد را 

. يا می كندهبراي انطباق با چالش ها و تهديدات زندگی م

با عنايت به مطالب عنوان شده هدف پژوهش حاضر بررسی 
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 زنان بين در زندگی از رضايت با آوري تا  رابطه ي بين

 .می باشداصفهان  شهر زندانی غير و زندانی

 روش کار

 است، مقايسه بر مبتنی كه تحقيق پژوهش اهداف به توجه با

 علی نوع از و توصيفی حاضر، پژوهش روش  گفت توان می

 اختيار در هايی پرسشنامه ترتيب بدين .باشدمی اي مقايسه

 به آنها پاسخگويی از پس و شد داده قرار كنندگان شركت

 روش از استفاده با متغيرها بين ي رابطه تحقيق هاي پرسشنامه

و تفاوت مؤلفه هاي تحقيق به  پيرسون هنبستگی آماري هاي

 . گرفت قرار بررسی مورد كنک آزمون تحليل واريانس

 اصفهان شهر زندانی غير و زندانی زنان كليه آماري جامعه

 صورت به گيري ننونه روش. دنباش می 1992 سال در

 آوردن دست به از بعد نظر مورد ننونه حجم و بود دسترس

 برآورد مورگان جدول اساس بر آماري جامعه افراد تعداد

 انجام هاي بررسی طبق زنان زندانی جامعه حجم. گرديد

 مورگان جدول از استفاده با كه گرديد برآورد نفر 592 شده

 از نفر 142 نسبت هنان به و شد انتخا  نفر 142 ننونه حجم

  .گرفتند قرار بررسی مورد نيز عادي زنان

 از پرسشنامه ها داده آوري جنع جهت حاضر پژوهش در

 ديويسون و رضايت از زندگی داينر، و كانر آوري هاي تا 

 :شد گريفين استفاده و الرسان اماونز،

 ابزار پژوهش

 پرسشنامه ي :1مقياس تا  آوري كانر و ديويسون -الف

جهت  5229ديويسون در سال  و آوري توسط كانر تا 

. اندازه گيري قدرت مقابله با فشار و تهديد تهيه شده است

كامالً نادرست، )گزينه اي 2گزينه  52اين مقياس شامل 

( بندرت درست،گاهی درست، اغلب درست، هنيشه درست

 است كه محندي، جزايري، رفيعی، جوكار و پورشهناز

حداقل . ندآن را براي استفاده در ايران انطباق داده ا( 1982)

 جينتا. است 122ه براي اين آزمون صفر و حداكثر آن ننر

: عامل 2 يآزمون دارا نياز آنند كه ا یحاك یعامل ليتحل

 -11 -15 -16 -17 -59 -54 -52: يفرد یستگيتصور شا

 -19 -52:یتحنل عاطفه منفي و فرد زياعتناد به غرا، 12

                                                   
1Conner-Davidson Resilience Scale 

 -8: ننيوروابط ا رييمثبت تغ رشيپذ ،6 -7 -14 -12 -18

 9-9: يمعنو راتيو تأث 19 -51 -55: كنترل ،1 -5 -4 -2

طيف درجه بندي سؤاالت پنج گزينه اي شامل صفر . است

براي كامالً نادرست، يک براي به ندرت درست، دو براي 

گاهی درست ، سه براي اغلب درست و چهار براي هنيشه 

بگيرند، جزو افراد  62افرادي كه ننره ي باالتر از . درست 

به روش تحليل عوامل ) روايی. و  می شدند تا  آور محس

به روش بازآزمايی و )  و پايايی( و روايی هنگرا و واگرا

مقياس توسط سازندگان آزمون در گروه هاي ( آلفاكرونباخ

ر و ناك .احراز گرديده است( عادي و درخطر)مختلف 

تا   اسيكرونباخ مق يآلفا بيضر (5229) دسونيويد

 يیايپا بيضر نيهنچن. گزارش كرده اند 89/2را  يآور

 87/2 يهفته ا 4فاصله  کيدر  يیحاصل از روش بازآزما

( 1986)در مطالعه سامانی، جوكار و صحراگرد  . بوده است

براي پايايی اين آزمون بدست  87/2ضريب آلفاي كرونباخ 

 . (15) آمد

 اين مقياس پنج سؤالی توسط :قياس رضايت از زندگیم - 

جهت سنجش ( 1982) 5گريفينو الرسان ، اماونز، داينر

ميزان رضايت كلی از زندگی تهيه شده ست و به عنوان 

شاخص احساس شادمانی در پژوهشها مورد استفاده قرار 

ننره اي از كامالً  2 کرتيل فيدر مقابل هر سؤال ط. ميگيرد

. ددر نظر گرفته ش( 2ننره )تا كامالً مخالفم ( 1ننره )موافقم 

و ( به شيوه هنگرا و افتراقی) داينر و هنکارانش روايی

مطلوبی براي مقياس گزارش ( 89/2 آلفا كرونباخ)پايايی

براي ( 1989) اين مقياس توسط خير و سامانی. اند ننوده

استفاده در ايران مورد انطباق قرار گرفته است و شواهد 

اي سؤاله. اند روايی و پايايی آن را مطلو  گزارش ننوده

اي است كه متناسب با زندگی نوجوانی  اين مقياس به گونه

 .(19) و بزرگسالی است

 نتایج

براي توصيف داده هاي مربوط به ننونه، ابتدا به محاسبه  

شاخص هاي مركزي و پراكندگی متغيرهاي پژوهش 

:پرداخته شدكه به شرح زير است  

                                                   
2Diener, Emmons, Larsan and Griffin  
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توصيفی مؤلفه رضايت از زندگی در دو گروه نتايج  -1جدول 

 زنان عادي و زندانی
نوع  متغير

 گروه

انحراف  ميانگين

 معيار

 کشيدگی کجی

رضايت 

از 

 زندگی

 زندانی

 عادي

11/15  87/5  157/1  292/2  

57/12  12/2  187/9  262/52  

 .با توجه به جدول باال می توان گفت، ميانگين ننره مؤلفه ي رضايت از زندگی در زنان عادي بيشتر از زنان زندانی می باشد     

نتايج توصيفی مؤلفه هاي تا  آوري در دو گروه زنان عادي و زندانی - 2جدول  

 کشيدگی کجی انحراف معيار ميانگين نوع گروه متغير

 شايستگی فردي
 زندانی

 عادي

11/14  28/4  951/2  

592/1  

515/2-  

261/1  78/12  44/6  

 تحنل عاطفه منفی
 زندانی

 عادي

51/15  

42/12  

21/4  

87/9  

525/1  

229/2  

541/1  

111/2-  

 پذيرش مثبت تغيير
 زندانی

 عادي

22/19  

27/14  

22/9  

99/4  

581/2  

699/2  

926/2  

225/2-  

 كنترل
 زندانی

 عادي

76/7  

12/7  

88/9  

97/5  

144/2  

175/2  

227/2-  

991/1  

معنوي تأثيرات  
 زندانی

 عادي

12/6  

56/6  

92/5  

72/1  

922/2-  

665/2-  

625/2  

976/1  

با توجه به جدول باال به طور آشکار ميانگين ننره شايستگی 

فردي و تحنل عاطفه منفی در گروه زنان عادي بيشتر از 

 زنان زندانی می باشد 

 دليل به واريانس تحليل آماري آزمون از تحقيق، اين در

 شده استفاده تحقيق هاي فرضيه با بيشتر سازگاري و تناسب

 فرض پيش سه واريانس تحليل در است ذكر به الزم. است

 :است زير شرح به كه گيرد می گرفته قرار بررسی مورد

جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون كجی و  

با توجه به جداول توصيف داده ها، . كشيدگی استفاده شد

و + 96/1در بيشتر متغيرها مقدار كجی و كشيدگی بين 

توان گفت  درصد اطنينان می 92می باشد كه با  -96/1

 .توزيع داده ها نرمال می باشند

ها در شود كه آيا واريانس دادهفرض بررسی میدر اين پيش

، 9نتايج ارائه شده در جدول . ها نرمال است يا خيرگروه

نشان می دهد كه پيش فرض دوم در اكثريت مؤلفه ها 

رعايت شده است، در خصوص مؤلفه هايی نيز كه پيش 

صدق نکرد جهت اطنينان از نتيجه فرض در مورد آنان 

 .آزمون تحليل واريانس را انجام می دهيم

 

گروه دو هر در مؤلفه هاي رضايت از زندگی و تا  آوري هاي واريانس هنگنی بررسی نتايج -3جدول   

ها شاخص   F  1درجه آزادی 2درجه آزادی   سطح معناداری 

949/1 رضايت از زندگی   1 578 594/2  

129/2 شايستگی فردي   1 578 749/2  

998/1 تحنل عاطفه منفی  1 578 162/2  

718/92 پذيرش مثبت تغيير تا  آوري  1 578 222/2  

592/1 كنترل  1 578 952/2  

معنوي تأثيرات  949/9  1 578 225/2  

 =P 522/2)باشد  دار ننینتايج آزمون باكس معنی

،996/1F=)ها هنگن ، به عبارت ديگر ماتريکس كواريانس

بنابراين آزمون تحليل واريانس چند متغيره قابل . هستند

 . اجراست
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ماري تحليل واريانس، براي آهاي پس از بررسی پيش فرض

دست آمده ه مؤلفه هايی كه پيش فرض براي آنان معنی دار ب

. است از آزمون آماري تحليل واريانس استفاده می نناييم

 الزم به ذكر است در خصوص مؤلفه هايی كه پيش فرض 

 

 

 

 

 

 

در مورد آنان رعايت نشده بود نيز از آزمون تحليل واريانس 

در خصوص بررسی هنبستگی بين مؤلفه ي تا  آوري و 

عادي از رضايت از زندگی در دوگروه زنان زندانی و 

ضريب هنبستگی پيرسون استفاده گرديد كه نتايج به شرح 

 :زير است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  411/2) بين تحنل عاطفه منفی ميدهد نشان 4 جدول نتايج

داري وجود معنیبا رضايت  از زندگی زنان زندانی رابطه 

آوري و رضايت از هاي تا بين ساير مؤلفه یدارد ول

 بين .نيستداري زندگی در زنان زندانی رابطه معنی

  با( 994/2) فردي شايستگی و( 992/2) كنترل زيرمقياس

 

 ولی است داريمعنی رابطه عادي زنان در زندگی از رضايت

 زنان در زندگی از رضايت و آوري تا  هايمؤلفه ساير بين

 .نشد يافت داريمعنی رابطه عادي

 زنان آوري تا  ي ننره در خصوص بررسی تفاوت ميانگين

از آزمون تحليل واريانس چند متغيره  زندانی غير و زندانی

 :استفاده شد كه نتايج آن به شرح زير است

 MANOVA معناداري نتايج آزمونهاي -5جدول 

 توان آماری حجم اثر معنی داری F خطا df فرضی  df مقدار نوع آزمون

 222/1 527/2 222/2 955/14 222/574 222/2 527/2 اثر پياليی

 222/1 527/2 222/2 955/14 222/574 222/2 799/2 المبداي ويلکز

 اثر هاتلينگ

 بزرگترين ريشه روي

561/2 222/2 222/574 955/14 222/2 527/2 222/1 

561/2 222/2 222/574 955/14 222/2 527/2 222/1 

چند متغيره يعنی المبداي  هاي آزمون معنادار شدن شاخص

ويلکز، اثر هاتلينگ، بزرگترين ريشه اختصاصی روي و اثر 

مويد اين موضوع است (  222/2P= ،955/14=F) پياليی

 حداقل در يکی از مؤلفه هاي تا كه تفاوت معناداري 

 از اين رو هر. وجود دارد در بين زنان زندانی و عادي آوري

زندانی و عادي زنان در زندگی از رضايت با آوري تا  هنبستگی  - 4 جدول  
 سطح معنی داری رضایت از زندگی مولفه شاخص

 

 تا  آوري 

 زنان زندانی

261/2 شايستگی فردي  479/2  

 تحنل عاطفه منفی

 پذيرش مثبت تغيير

 كنترل

معنوي تأثيرات  

**411/2  

161/2  

285/2  

229/2-  

222/2  

227/2  

994/2  

974/2  

 

 تا  آوري 

 زنان عادي

 شايستگی فردي

منفی عاطفه تحنل  

تغيير مثبت پذيرش  

 كنترل

معنوي تأثيرات  

**994/2  

296/2  

161/2  
**992/2  

126/2  

222/2  

671/2  

227/2  

222/2  

519/2  

         است دار معنی 2021 سطح در هنبستگی **
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 .گرفته اند و نتايج اين بررسی در جداول زير ارائه شده استيک از اين متغيرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار 

  مؤلفه هاي تا  آوري در دو گروه زنان زندانی و عادي ميانگين روي متغيري چند واريانس تحليل نتايج -6جدول 
 مؤلفه مجموع مجذورات درجه آزادی ميانگين مجذورات F معنی داری حجم اثر توان آماری

 فردي شايستگی 227/192 1 227/192 522/6 219/2 255/2 729/2

 منفی عاطفه تحنل 624/719 1 624/719 594/42 222/2 157/2 222/1

 تغيير مثبت پذيرش 214/75 1 214/75 522/4 241/2 212/2 299/2

 كنترل 414/56 1 414/56 249/5 115/2 229/2 926/2

 معنوي تأثيرات 889/1 1 889/1 498/2 228/2 225/2 121/2

نتايج تحليل واريانس نشان داد كه در مؤلفه ي شايستگی 

فردي، تحنل عاطفه منفی و پذيرش تغيير مثبت بين دو گروه 

زنان زندانی و عادي تفاوت معنی داري وجود دارد، وليکن 

در خصوص كنترل و تأثيرات معنوي  بين دو گروه تفاوت 

می توان  5با توجه به نتايج جدول . معنی داري يافت نشد

 و منفی عاطفه تحنل فردي، گفت ميانگين ننره ي شايستگی

مثبت زنان عادي باالتر از ميانگين ننره ي زنان  تغيير پذيرش

 .زندانی می باشد

رضايت از  ي ننره در خصوص بررسی تفاوت ميانگين

از آزمون تحليل واريانس  زندانی غير و زندانی زنان زندگی

 :يک طرفه استفاده شد كه نتايج آن به شرح زير است

  رضايت از زندگی در دو گروه زنان زندانی و عادي ميانگين يک طرفه روي واريانس تحليل نتايج -7 جدول
 مؤلفه مجنوع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات F معنی داري حجم اثر توان آماري

 رضايت از زندگی 759/697 1 759/697 717/42 222/2 158/2 222/1

نتايج تحليل واريانس يک طرفه در خصوص مؤلفه رضايت 

زندگی نشان داد كه بين ننره ميانگين مؤلفه رضايت از 

داري ه زنان زندانی و عادي تفاوت معنيزندگی بين دو گرو

ه رضايت از ميانگين ننر 1وجود دارد كه با توجه به جدول 

.  زندگی در زنان عادي بيشتر از زنان زندانی می باشد

 بحث

 و آوري تا  بين مقايسه حاضر، پژوهش انجام از هدف

 نيز و زندانی غير و زندانی زنان بين در زندگی از رضايت

 دو در زندگی از رضايت با آوري تا  بين رابطه بررسی

نتايج هنبستگی بين مؤلفه هاي تا  آوري و . می باشد گروه

رضايت از زندگی در دو گروه نشان داد كه بين تحنل 

 بينو عاطفه منفی با رضايت  از زندگی زنان زندانی 

 در زندگی از رضايت فردي با شايستگی كنترل و زيرمقياس

نتايج تحليل . دارد وجود داري معنی رابطه عادي زنان

واريانس دو مؤلفه تا  آوري و رضايت از زندگی در دو 

مؤلفه شايستگی فردي، تحنل در مورد گروه نشان داد كه 

ننره ميانگين مؤلفه  و عاطفه منفی و پذيرش تغيير مثبت

بين دو گروه زنان زندانی و عادي  ،رضايت از زندگی

 .تفاوت معنی داري وجود دارد

منفی و  ضر مبنی بر رابطه بين تحنل عاطفهنتايج پژوهش حا

 طالبی و گنجی هاي ميکائيلی،رضايت از زندگی با پژوهش

هنسو  ،(19) و ابوالقاسنی (15) روزگار ،(8) جويباري

اين پژوهشگران رابطه ي مثبتی بين تا  آوري و  زيرا باشدمي

در هنين راستا، سلطانی . رضايت از زندگی بدست آوردند

 و كوهن،( 14)زاده، ملک پور و نشاط دوست 

هر نشان دادند كه ( 12) كانوي و ميکلز برون، فريدريکسون،

اندازه عاطفه مثبت در زمان هاي گذشته، حال و آينده و 

شجويان بيشتر باشد، رضايت از زندگی عاطفه مثبت كلی دان

هنچنين افزايش عاطفه منفی در زمان . آنها نيز بيشتر است

هاي گذشته و حال و عاطفه منفی كلی، به كاهش رضايت از 

 . زندگی دانشجويان منجر می شود

كنترل و  تحنل بين ي رابطه بر نتايج پژوهش حاضر مبنی

 عادي با با رضايت از زندگی در زنان شايستگی فردي

 و شی، ،(16) بهاري و هاي خلعتبريبا پژوهش هاي پژوهش
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، (18) حسين پور و اكبري ،(17) 1وانگ و بيان وانگ،

هنسو می باشد و آنان نيز به اين نتيجه دست يافتند كه مؤلفه 

هاي تا  آوري و رضايت از زندگی رابطه ي معنی داري 

وجود  نتايج پژوهش حاضر مبنی بر تبيين در. وجود دارد

 رابطه ي بين مؤلفه هاي تا  آوري هنچون كنترل و

 فردي با رضايت از زندگی می توان گفت، تا  شايستگی

 در رويدادهاي مشکالت با مقابله معناي به تنها نه آوري

 روزانه فشارهاي زندگی به پذير انعطاف پاسخ بلکه ناگوار،

 مصون نوعی آوري تا  (19) به عقيده آنتونووسکی .است

 كاركرد و است اجتناعی روانی برابر مشکالت در سازي

 با گفت، توان می نتيجه در. افزايش می دهد را زندگی مثبت

 را افراد روانی فشار تحنل افزايش آوري تا  اينکه به توجه

 دارد و به گفته گيل رابطه زندگی از رضايت با برد می باال

5اسپ
 هنکاري، شايستگی، ادراك ،(52) هنکاران و 

ترين عوامل مؤثر در از جنله مهن خودكارآمدي و كنترل

تا  آوري هستند كه در پژوهش حاضر ادراك شايستگی و 

كنترل در زنان عادي رابطه ي مثبت معنی داري با رضايت از 

 .زندگی داشت

 نتايج پژوهش حاضر مبنی بر تفاوت معنی دار بين مؤلفه 

در  مثبت تغيير پذيرش و منفی عاطفه تحنل فردي، شايستگی

دو گروه زنان عادي و زندانی با پژوهش هاي آورده شده 

و چالنه  (9) كردي و هنکاران ، آلبو(51) هنچون سنايی

آنان نيز در تحقيقات ميزان تا  آوري . هنسو می باشد( 4)

 به. را در افراد زندانی پايين تر از افراد عادي تخنين زدند

به خودي خود تا  آوري  كه گفت توان می كلی طور

ايجاد ننی شود مگر اينکه فرد در موقعيت دشوار و 

ناخوشايندي قرار گيرد تا براي رهايی از آن و صدمه پذيري 

كنتر، حداكثر تالش را براي كشف و بهره گيري از عوامل 

در درون و ( فردي و محيطی)محافظت كننده و حنايتی 

ه كار بيرون خود كه هنواره به صورت بالقوه وجود دارد ب

، افراد و گروه هاي تا  آور را (59) 9نيومن(. 55)گيرد 

مجهز به مجنوعه ويژگی هاي مشترك می داند كه آنها را 

                                                   
1Shi, Wang, Bian and Wang 
2Gillespie 
3Newman 

دگرگونی ها و فراز و نشيب هاي زندگی آماده  براي غلبه بر

افراد تا  آور داراي منبع كنترل درونی، رفتارهاي . می كند

ود پنداره مثبت ندلی با ديگران و خهاجتناعی سازش يافته، 

هاي خوش بين و در سازماندهی مسئوليت آنها افرادي. هستند

اين ويژگی ها افراد را قادر می . روزانه شان توانا می باشند

سازد تا يک شبکه حنايتی متشکل از اعضاي خانواده و 

دوستان داشته باشند كه در مواقع پرتنش مورد حنايت آنان 

ردن ويژگی ها تا  آوري به در نتيجه با بر شن. قرار بگيرند

وضوح می توان گفت تا  آوري در خصوص افراد زندانی 

آنان به دليل نداشتن تا  آوري و  زيراكنتر خواهد بود 

توانايی تحنل شرايط دشوار زندگی مرتکب جرم و 

با عنايت به مطالب عنوان شده می توان . بزهکاري شده اند

دانی و زنان غير گفت بين مؤلفه هاي تا  آوري در زنان زن

 . زندانی تفاوت معنی داري وجود دارد

نتايج پژوهش حاضر مبنی بر تفاوت معنی دار بين رضايت از 

در دو گروه زنان عادي و زندانی با پژوهش هاي  زندگی

كردي و  و آلبو( 54) اسناعيلی آورده شده هنچون

آنان نيز بين كيفيت و  زيراهنسو می باشد  ،(9) هنکاران

ز زندگی در افراد غيرزندانی و زندانی تفاوت قائل رضايت ا

در تبيين نتايج پژوهش حاضر مبنی بر وجود تفاوت . شدند

بين مؤلفه ي رضايت از زندگی در زنان عادي و زندانی می 

 كلی احساس معناي توان گفت، رضايت از زندگی به

الرسن، اينونز . زندگی بامعناست يک داشتن و بودن خو 

 شخصی قضاوت عنوان به را از زندگی رضايت( 52)و دينر 

 معيارهاي بر مبتنی زندگی و كيفيت بهروزي و سعادت از

 عنوان به رضايت مفهوم .اند تعريف كرده فرد هر انتخابی

 و ها هيجان مثبت حضور است كه درونی ي تجربه يک

طبق تعريف مذكور، . گيرد در برمی را منفی احساسات نبود

زندان هيجانات و تجار  مثبت كنتري  از آنجاييکه زنان در

می توان گفت رضايت از زندگی در آنان  را تجربه می كنند

كنتر از زنانی است كه در كنار خانواده ي خود زندگی می 

 . كنند

 از بود رو روبه نيز خاصی هاي محدوديت با پژوهش اين اما

و  است اي مقايسه -علی وعن از حاضر اينکه تحقيق جنله
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 احتياط با بايد متغيرها بين معلول و علت روابط بررسی

 حاضر، تحقيق محدوديتهاي جنله از گيرد، هنچنين صورت

 پرسشنامه طريق از به دست آمده كه اطالعات است اين

 پاسخهاي ارايه احتنال مطلب، به اين توجه با. است

 از نادرست درك از ناشی غيرواقعی شركت كنندگان،

 با شد سعی البته. سازد مخدوش را نتايج سؤالها، می تواند

 كافی وقت اختصاص هنچنين و مورد اين در توضيح دادن

با . شود كاسته آن بروز احتنال از پرسشنامه ها كردن براي پر

، (56) توجه به تأكيد متخصصان هنچون استرنبرگ و بري

بر آموختنی بودن مهارت هاي گوناگون هنچون تا  

آوري، پيشنهاد می شود با آموزش اين مهارت ها به افراد 

زندانی، سطح سالمت روانی و هيجانی آنان را افزايش داد و 

 .از اين رو احساس رضايتنندي از زندگی را در آنها باال برد

 گيرینتيجه

در زنان  زندگی از  رضايت منفی با عاطفه تحنل بين

 زير هنچنين، بين. دارد وجود داري معنی ي زندانی، رابطه

 در زندگی از  رضايت با فردي شايستگی و كنترل مقياس

در مؤلفه ي  .يافت گرديد داري معنی ي رابطه عادي زنان

شايستگی فردي، تحنل عاطفه منفی و پذيرش تغيير مثبت و 

بين دو گروه زنان بين ننره ميانگين مؤلفه رضايت از زندگی 

 .زندانی و عادي تفاوت معنی داري وجود دارد
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