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 و سازگاری اجتماعی  شناختی روانبررسی رابطه بین بهزیستی 

تحت پوشش سازمان بهزیستی و عادی در شهر  های خانواده)مطالعه موردی 
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 چکیده

و از حوادث و وقایع پیرامون خود، ارزیابی مثبتی دارند؛ در  کنند میانات مثبت را تجربه افراد با احساس بهزیستی باال، هیج

حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین، حوادث و وقایع زندگی خود را نامطلوب ارزیابی کرده و بیشتر هیجانات منفی نظیر 

صورت خاص  ورت کلی در حوزه روانشناسی و به ص  موضوع این پژوهش به .کنند میاضطراب، افسردگی و خشم را تجربه 

تحت پوشش سازمان  های خانوادهبین  متغیرهاو سازگاری اجتماعی و مقایسه این  اختیشن روانبررسی رابطه بین بهزیستی 

 های خانوادهتحت پوشش سازمان بهزیستی و  یها خانوادهتعداد کلیه جامعه آماری  باشد. بهزیستی و عادی در شهر شیراز می

خانواده تحت پوشش و  01خانوار ) 01تحقیق تعداد  ی جامعهباشد. با توجه به گستردگی  می 1511عادی در شهر شیراز سال 

برای تعیین روایی پرسشنامه در این  در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد گیری نمونهخانواده عادی( را از طریق  01

گیری تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ  اعتبار ابزار اندازه برای خبره استفاده شده است. پژوهش از نظر استاد راهنما و اساتید

باشند.  ها از قابلیت اعتماد یا پایایی الزم برخوردار می باشند، پرسشنامه درصد می 71تمام این اعداد باالی  که ییازآنجا محاسبه.

 های مؤلفهده شده است. نتایج نشان داد که با توجه به تفاوت معناداری استفا spssنرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده از 

تحت پوشش سازمان بهزیستی و عادی در شهر شیراز به نظر الزم  های خانوادهو سازگاری اجتماعی بین  شناختی روانبهزیستی 

 به سازگاری اجتماعی ترتیب دهند.نسبت  ها خانوادهرا جهت افزایش آگاهی  هایی دورهکه متولیان فرهنگی و آموزشی،  رسد می
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