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 مسأله بیان و مقدمه

 باه  كاه  هستند جامعه هاي گروه از يکي خانوار سرپرست زنان

 باه  ند،هست آن دچار كه اي رونده پيش مشکمت و ئلمسا دليل

 و بررساي  نيازمناد  جامعاه،  دياده  آساي   اقشار از يکي عنوان

 باه  خاود  باودن  زن كاه  ساوم  جهان جوامع در .هستند مطالعه

 بودن خانوار سرپرست دارد، پي در را مسائلي و تبعات تنهايي

 ،عراقاي  نجام ) كناد  ايجااد  تاري  پيچيده مشکمت تواند مي زنان

5917.)  

 پاذير  آساي   هااي  گاروه  جمله از خانواده سرپرست زنان

 كارافتاادگي  از يا اعتياد طمق، چون عواملي كه هستند اجتماع

 موجا   مبااالتي  باي  و مهااجر  مردان توسط شدن رها همسر،

 ايراناي  هااي  خاانواده  از وسايع  طيا   اين شدن پذيرتر آسي 

 سرپرسات  زناان  بهزيساتي،  سازمان تعري  اساس بر .شود مي

 و ماادي  معااش  مينأتا  دار عهاده  كاه  هساتند  زناني ، خانواده

 از .(5914 خساروي، ) هساتند  شان خانواده اعضاي و خود معنوي

 اصااطم  ياا  5خاانوار  سرپرساات واژه شناساان  جامعااه نظار 

 كه شود مي اطمق كسي به خانواده سرپرست و است توصيفي

 دارد خانواده اعضاي ساير با مقايسه در اي ممحظه قابل قدرت

 هااي  وليتؤمسا  و اسات  خاانواده  فارد  تارين  مسان  معموالً و

  (.Mc Gowan, 2006) است يو عهده به خانواده اقتصادي

 اعتيااد  طمق، شهرنشيني، جنگ، جمله از متعددي عوامل

 و خاانواده  ساختار تغيير سب  آن نظاير و همسر مرگ همسر،

 در زناان  تيسرپرسا  باا  والادي  ت  هاي خانواده تعداد افزايش

 باه  خاانواده  سرپرساتي  كاه  ماواردي  در .اسات  جهان سراسر

 نااامني  شارايط  شاود  ماي  منتقل زن به مرد از ناگهاني صورت

 دوگاناه  نقش ايفاي فرزند، تربيت درآمد، دادن دست از شامل

 موجا   شرايط اين كه شود مي فراهم زنان براي مادري و پدر

 اجتمااعي  و يروان شخصي، فشارهاي و ها استرس گيري شکل

 خانوادگي و رواني سممت توانند مي كه شوند، مي زن دوش بر

  (.5911 ،همکاران و حسيني ) بيندازند خطر به را زن

 و اضاطراب  نگراناي،  شاده،  انجاام  هاي بررسي اساس بر

                                                      
1 head of household  

 آينده به نسبت خانوار سرپرست زنان دغدغه بيشترين استرس

 كااهش  در ناد توا ماي  عوامل اين كه است شان فرزندان و خود

 تعريا   باه  بناا  .است داشته بسزايي تأثير زنان زندگي كيفيت

 ادراک به زندگي كيفيت جهاني، بهداشت سازمان كيفيت گروه

 فرهنگاي  بافات  باه  توجه با زندگي، در خودش جايگاه از فرد

 از و دارد اشااره  فارد  هااي  نگراني و معيارها اهداف، و جامعه

 شااناختي، روان عيتوضاا جسااماني، سااممت مثاال متغيرهاايي 

 ،و همکااران  هاادي ) شاود  ماي  ناشاي  اجتماعي روابط و استقمل

5913).  

 درصاد  44اماروزه  دهد، مي نشان گرفته صورت تحقيقات

 خانوارهااي  درصد 1/97 هستند، آورخانواده نان جهان، زنان از

 .(5913 و همکااران،  بلداجي تاتينا) كنند مي سرپرستي زنان را جهان

 در زنااان سااهم مياازان ،5911 سااال يسرشاامار اساااس باار

 سال در ميزان اين كه است 6/3 ايراني، هاي خانواده سرپرستي

 درصادي  ي  رشد از دهه ي  طي و است درصد 6/1 ،5971

 زن هازار  44 سااالنه  متوساط  طور هب بنابراين .است برخوردار

 انتقاال  (.5911 اياران،  آماار  مركاز ) وندش مي سرپرست بي كشور در

 آمادن  وجاود  هبا  ساب   زن باه  شاوهر  از رساتي سرپ ناگهاني

 دادن دسات  از :جملاه  از مضاع  وظاي  و ناامني از اي رشته

 زناان  باراي  مختل  هاي نقش ايفاي و فرزندان تربيت درآمد،

 زناان  ايان  روان ساممت  بار  معکاوس  اثار  نتيجه در .شود مي

و  حسايني ) آورد مي بار به را جديدي بهداشتي لئمسا و گذاشته

 2گاونزال   و آنادرا  هرمانادز،  راساتا،  ايان  در .(5911 ،همکاران

 كيفيات  از خاانوار  سرپرسات  زناان  كاه  دارند مي بيان (2009)

 زناان  سااير  باا  مقايساه  در بيشاتري  استرس و تر پايين زندگي

 علات  باه  شادن،  سرپرست با زنان، واقع به .هستند برخوردار

 دسات  از را خاود  رواناي  آراماش  هاا،  نقاش  تعاار   و تعدد

 افساردگي  و استرس دچار و كنند مي تنهايي احساس هند،د مي

 ايان  رواناي  -عااطفي  مشاکمت  نياز،  ديگر بياني به .شوند مي

 تاخاتمال  چون رواني هاي آسي  و آنان شدن قرباني به زنان،

 مخدر، وادم مصرف سوء و افسردگي اضطراب، حادثه، از پ 

                                                      
2
 Hernandez, Aranda & Gonzalez
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 و نيحسااي از نقاال بااه ؛ Solomon et al., 1996) شااود مااي منجاار

  (.5911 همکاران،

 سرپرسات  زناان  اياران،  در شده انجام تحقيقات براساس

 شاناختي  روان اخاتمالت  عاادي،  زناان  باا  مقايسه در خانواده

 را بيشاتري  (اضاطراب  و جساماني  شکايت انزوا، افسردگي،)

 مقابلاه  هااي  شيوه (.5913 ،و همکاران بلداجي تاتينا) كنند مي تجربه

 در را سازي جسماني اختمالت كه) نيهيجا بازداري بر مبتني

 فرزنادان،  هاي خواسته برآوردن در ناتواني احساس ،(دارند پي

 مياان  در باراي  همادل  افراد فقدان كسي، بي و تنهايي احساس

 پيگياري  باراي  فرصات  نباود  و فرزنادان،  مشاکمت  گذاشتن

 خاانواده  سرپرست زنان مشکمت از فرزندان؛ تحصيلي لئمسا

 اخاتمالت  سااير  و استرس ،افسردگي بيني شپي در كه هستند

 .(5914 خسروي،) دارند اي ممحظه قابل سهم ،شناختي روان

 اساترس  مناابع  تارين  عماده  از يکي معتقدند شناسان روان

 هااي  نقاش  ايفااي  خاانواده  سرپرسات  زنان ويژه به زنان، براي

 براي شده پذيرفته نقش ترين عمده .است واحد زمان در متعدد

 باه  مرباوط  هااي  استرس و است خانواده آوري نان شنق مردان

 .اسات  آناان  شغلي هاي نقش به وابسته معموالً مردان در نقش

 عهده بر را اقتصادي امور ادارة بايد هم خانواده سرپرست زنان

 را درآمد تنظيم و حرفه و شغل به مربوط هاي استرس و داشته

 حماايتي  و والديني،تربيتي نقش هاي استرس هم و كنند تجربه

 (5911) خداييي اميري و آرام سام (.Blanon, 2008) فرزندان از

 نسابت  خانواده، سرپرست زنان شدند؛ متذكر خود، تحقيق در

 اجتماااعي و روانااي جسااماني، سااممت از زنااان، ساااير بااه

 نشان خود پژوهش در (5934) ايرواني .برخوردارند تري پايين

 زناان  از خاانواده  سرپرسات  شااغل  زنان افسردگي ميزان داد،

 همکااران  و بلاداجي  تاتيناا  همچنين .است بيشتر عادي شاغل

 خاانواده  سرپرسات  زناان  زندگي كيفيت دادند، نشان (5913)

  .است پايين

 رويکردهاي طر  به توجه با اخير هاي دهه در كه تحولي

 اسات  گرفتاه  صورت سممت شناسي روان حوزه در نگر مثبت

 در رواناي  فشاار  و استرس به نگريستن و نگرش چگونگي در

 از جادا  ديادگاه  ايان  در .اسات  زا تانش  شارايط  و ها موقعيت

 فشاار  مناابع  كااهش  به صرف توصيه و استرس منابع شناخت

 و رواناي  فاردي  هااي  ظرفيت به ها گروه و افراد تجهيز رواني،

 مشاکل  زا تانش  هااي  موقعيات  تجرباه  در كاه  است شخصيتي

 كااهش  بار  تامش  اندازه هر كه چرا ،است كننده كم  آفرين

 زنادگي  كيفيت بهبود در تواند مي پذيرد، صورت استرس منابع

 فارد  كه رواني فردي هاي ظرفيت به توجه بنابراين .است مؤثر

 دچاار  و نمايد مقاومت دشوار شرايط در بتواند ها آن كم  به

 مشاکل  شارايط  چناين  تجرباه  در حتي و نگردد ديدگي آسي 

 بخشاد،  ارتقااء  شخصايتي  لحاا   از را خاود  بحراني يا آفرين

 اسات،  گرفتاه  قارار  نگار  مثبات  شناسان روان توجه مورد اخيراً

 اسات  شده گذاري نام 5ضربه از پ  رشد عنوان با كه مفهومي

(Linley & Joseph, 2004.)  

 كاه  سات ا جهاني پديده ي  زنان بودن خانوار سرپرست

 مختلا   هااي  ساياق  و شکل به جهان كشورهاي همه در زنان

 موضاوعيت  دليال  آن باه  لهأمسا  ولاي  دارناد  كاار  و سر آن با

 و اسات  رشاد  حاال  در پدياده  يا   كه يابد مي شناسي آسي 

 باه  گاذار  حاال  در كاه  ماا  توساعه  حال در كشور در متأسفانه

 از تاوجهي  درخاور  همياري و حمايت با است جديد موقعيتي

 ايان  هم جامعه عرف در و شوند نمي رو روبه والنؤمس سوي

 خاود  مشاروعيت  اثباات  دربااره  اي عدياده  مشاکمت  اب زنان

 ايان  اجتمااعي  بررساي  باه  نيااز  موارد اين همه كه اند، مواجه

 تاأثير  تحت جامعه در افراد ممتس .كند مي تشديد را موضوع

 ايان  بار  .گيرد مي قرار اجتماعي و اقتصادي محيطي، متغيرهاي

 ،ساممتي  ساواد  افاراد،  بهداشاتي  هااي  آگااهي  باه  توجه مبنا،

 هاايي،  مؤلفاه  كناار  در زنادگي  ساب   و اجتماعي هاي حمايت

 محيطاي  شارايط  اشاتغال،  نوع اقتصادي، وضعيت سواد، :مانند

 در ديگار  اجتمااعي  – اقتصاادي  هااي  مؤلفه بسياري و زندگي

 گرفتاه  قارار  توجاه  ماورد  جامعه افراد سممتي وضعيت تبيين

 (.5939 همکاران، و فاطمه بني) است

 ساازه  تارين  مهام  عمليااتي،  و وريا  ئت لحاا   به امروزه

                                                      
1
 Post traumatic growth 
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 دليال  باه  رويکرد اين .است اجتماعي رويکرد ،زندگي كيفيت

 باا  مباارزه  و اجتمااعي  همبستگي بهبود يعني ؛هدف دو وجود

 .است زندگي فراگير كيفيت رويکرد شبيه اجتماعي، مطروديت

 در انسااني  باازنگري  يا   عناوان  باه  تاوان  مي را رويکرد اين

 و درآماد  اسااس  بار  زندگي كيفيت ارزيابي و گرايي مطلوبيت

 و امکانااات آن اصاالي مايااه درون كااه آورد شاامار بااه ثااروت

 نظاري،  و مختااري ) اسات  اجتمااعي  رواباط  و مالي هاي توانايي

5913).  

 در كاه  اسات  شاده  معطوف هاي ظرفيت به توجه امروزه

 كاهش ها، مؤلفه اين از يکي .دارند زيادي نقش زندگي كيفيت

 و شاخص  دروناي  تواناايي  باا  خصيصاه  ايان  .اسات  استرس

 شاود،  ماي  حمايات  محايط  باا  تعامال  و اجتماعي هاي مهارت

 .گاردد  ماي  متبلور مثبت ويژگي ي  عنوان به و يابد مي توسعه

 اجتمااعي  هشبک ي  اجتماعي، حمايت (2004) 5نظركوهن به

 فاراهم  را محسوساي  و شناختي روان منابع افراد براي كه است

 مشاکمت  و زنادگي  زاي اساترس  شارايط  با ندبتوان تا كند مي

 گاوان،  ما   فلميناگ،  جملاه  از هاا  پژوهش بيايند كنار روزانه

 تعاديل  نقاش  بار  ثابات  طاور  به (1982) 2 اسپيتز و رابينسون

 و اساتروبي  .اند داشته تأكيد استرس بر اجتماعي حمايت كننده

 مثاباه  باه  اجتمااعي  حمايت كه كردند اشاره (2005) همکاران

 فقدان كه افرادي . كند مي عمل سوگ تجربه كننده ديلتع ي 

 با بهتر برخوردارند اجتماعي حمايت از وقتي كنند مي تجربه را

 بهتاري  ساهولت  باا  سوگ تجربه از بهبودي و آيند مي كنار آن

 اجتمااعي  حمايات  داد نشان (2003) 9كوين .گيرد مي صورت

 .است بطمرت سرپرست زنان زندگي كيفيت با مثبت اي گونه به

 سرپرسات  زناان  لئمساا  و مشاکمت  گساتردگي  باه  توجه با

 دقياق  و جانبه همه بررسي و آنان هاي دغدغه به توجه خانوار،

 منظاور  به كاربردي و اصولي راهکارهاي ارائه و مشکمت اين

 هااي  ارگاان  و ها سازمان وظاي  جمله از قشر، اين از حمايت

 نظار  در قياق تح ايان  لذا .است كشوري هر اجتماعي خدمات

                                                      
1 Cohen 
2 Fleming, MacGowan, Robinson, Spitz  
3 Coyne 

 باا  زنادگي  كيفيات  با شده ادراک اجتماعي حمايت رابطه دارد

 خاانوار  سرپرست زنان در را شده ادراک استرس ميانجي نقش

 .بررسي نمايند سنندج شهر شاغل

 

 پیشین تحقیقات

 باراي  پيشنهادي مدل در (5914) كيانپور و خوراسگاني رباني

 دريافتند ناصفها  شهر موردي مطالعه : زندگي كيفيت سنجش

 افاراد  زنادگي  كيفيات  از بااالتر  متأهل افراد زندگي كيفيت كه

 .است مجرد

 و اقتصاادي  عوامال  بررسي» در (5911) اسمم و احمدي

 مياازان« بيرجنااد مااردم زناادگي كيفياات بااا ماارتبط اجتماااعي

 عوامال  از يکاي  را اجتمااعي  حمايات  هاي شبکه از مندي بهره

 .كردند معرفي مردم زندگي كيفيت بر مؤثر اجتماعي

 حمايات  ميازان  كاه  دريافتند (5913) زاد آدينه و گروسي

 داشته رابطه نقش تعارضات با كار محل در حمايت و خانواده

 .تاس شده تعارضات كاهش سب  اجتماعي حمايت و

 و زنادگي  كيفيات  ساي برر در (5939) همکاران و ريماز

 پوشاش  تحات  خاانوار  سرپرسات  زنان در آن بر ثرؤم عوامل

 ميااان در كااه دادنااد نشااان ،تهااران شااهر 3 منطقااه اريشااهرد

  رابطه و محيط سممت  حيطه زندگي، كيفيت  گانه 6 هاي حيطه

 نمره (45/52) ترين بيش و (17/3) ترين كم ترتي  به اجتماعي

 كيفياات كلااي شاااخص روي تأثيرگااذار متغيرهاااي بااين از را

 .دادند اختصاص خود به زندگي

 مياان  رابطاه  بررساي » در (5932) همکااران  و زاده شعبان

 كيفيات  باا  اجتمااعي  حمايات  و اساترس  باا  مقابله هاي سب 

 نتيجاه  ايان  باه « تهاران  شاهر  خاانوار  سرپرسات  زنان زندگي

 هااي  ساب   اساترس،  باا  مقابلاه  هااي  مؤلفه بين از كه رسيدند

 و مثبات  رابطاه  زنادگي  كيفيات  باا  ماداري  مساأله  و اجتنابي

 رابطه زندگي كيفيت با مداري هيجان مؤلفه اما دارد، معناداري

 با دوستان مؤلفه جز به اجتماعي حمايت هاي مؤلفه .دارد منفي

 فاطماه  بناي  .دارد وجود معناداري و مثبت رابطه زندگي كيفيت

 كنناده  تعيين اجتماعي عوامل و متسم در (5939) همکاران و
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 بااين سااممت سااطو  هاااي نااابرابري روي باار اي مطالعااه :آن

 تاأثير  زميناه  در متقناي  نتاايج  باه  طالعاه م يتبرياز  شهروندان

 حمايات  و زنادگي  سب  سممتي، سواد بهداشتي، هاي آگاهي

 . نديافت دست شهروندان سممت سطح بر اجتماعي

 حمايات  افازايش  دريافتناد  (1987) 5ماوس  و فونداكارو

 و شده مدار مسأله مقابله از زنان بيشتر استفاده موج  خانواده

 ساممت  افزايشسب   كار محيط در ديگران حمايت همچنين

  .شد خواهد آنان در روان

 ميازان  بررساي  در (2003) 2راساين  و آفرد ، بويل كرني،

 دريافتناد  مجارد  و متأهال  مادران اجتماعي حمايت و استرس

 حمايات  و بيشتر استرس متأهل مادران به نسبت مجرد مادران

 نماادرا  همچناين  .دادناد  نشاان  تاري  كم شده ادراک اجتماعي

 .بردند مي رنج بيشتري رواني و جسماني مشکمت از مجرد

 مقابلاه  هاي سب  بررسي در (2008) 9گريوا و فيمزوگلو

 ساب   دريافتناد  ساينه  سارطان  به مبتم زنان زندگي كيفيت با

  .داشت مثبتي رابطه زندگي كيفيت با مدار مسأله اي مقابله

 روي بار  پژوهشاي  در (2009) 6راميرز و آراندا هرناندز،

 اي هساته  هااي  خاانواده  به نسبت والد ت  زنان زندگي كيفيت

 زنااني  باه  نسابت  همسر بدون خانوار سرپرست زنان دريافتند

 .دارند بيشتري افسردگي  پايين زندگي كيفيت دارند همسر كه

 راهبردهاااي تااأثير بررسااي در (2015) 1مؤيااد و لطيفااا

 درانپا  زنادگي  كيفيات  و فرزنادپروري  اساترس  بار  اي مقابله

 دادن قرار تأثير تحت با توان مي يافتند اوتيسم به مبتم فرزندان

 و زيسات  محايط  فاردي،  هااي  ويژگي پدران، استرس ماهيت

 اي مقابلاه  هااي  پاساخ  اعمال و درک راه آن، منابع و ها خواسته

 افازايش  را زندگي كيفيت و برده باال استرس به نسبت را ها آن

 .داد

 چگااونگي بررسااي در (2015) 4برنااد و يااوني سااندرا،

                                                      
1 Fondacaro & Moos 
2 Cairney, Boyle, Offord & Racine 
3 Filazoglu & Griva 
4 Hernández.Aranda.Ramírez.  
5 Latefa, Muayyad  
6 Sandra, Yvonnen , Berend  

 نتاايج  بيمااران  مادت  بلند زندگي كيفيت از پرستاران مراقبت

 كيفيات  تخماين  باه  قادر كافي اندازه به پرستاران كه داد نشان

 باا  توانناد  ماي  پرساتاران  همچنين .نيستند خود بيماران زندگي

 در را هاا  آن بيمااران،  زنادگي  كيفيت بررسي هدفمند آموزش

  .كنند حمايت خود دگيزن كيفيت سازي بهينه

 زنادگي  كيفيات  و استرس در (2015) 7همکاران و مليسا

 و محافظات  طاولي  اثارات  آمريکاايي  آسام  باه  مباتم  كودكان

 ماورد  را آسام  باه  مباتم  اقليات  كودكاان  از اجتماعي حمايت

 اجتماعي حمايت از كه افرادي دادند نشان و داده قرار بررسي

 در و بيشاتر  اساترس  داراي ندبرخوردار تر كم مراقبت و تر كم

 .هستند تر پايين زندگي كيفيت نتيجه

 رباااني جملااه از شااده انجااام تحقيقااات بااه توجااه بااا

 افااراد در را زناادگي كيفياات (5914) كيااانپور و خوراسااگاني

 از ديگار  اي دسته در .اند داده قرار مقايسه مورد متأهل و مجرد

 امال عو (5932) ريمااز  و (5911) احمادي  جمله از تحقيقات

 و لطيفاا  همچاون  ديگار  تحقيقااتي  در زندگي، كيفيت بر مؤثر

 زناادگي كيفياات باار اي مقابلااه هاااي تأثيرسااب  (2015) مؤيااد

 مطالعاه  باا  تحقيق اين تشابه وجه بيشترين .است شده بررسي

 باا  مقابلاه  هااي  سب  كه است (5932) همکاران و زاده شعبان

 زنااان زناادگي كيفياات باار را اجتماااعي حماياات و اسااترس

 وجاه  داده، قارار  بررساي  ماورد  تهاران  شهر خانوار سرپرست

 عناوان  باه  را استرس كاهش كه است اين در مطالعه اين تمايز

 يا   ارائاه  باا  دارد آن بار  سعي و گرفته نظر در ميانجي متغير

 كيفيات  و شاده  ادراک اجتماعي حمايت رابطه مفهومي الگوي

 شاده  دراکا اساترس  ميانجي متغير گرفتن نظر در با را زندگي

 .دهد قرار بررسي مورد

 مطاار  زياار هاااي فرضاايه پااژوهش اهااداف راسااتاي در 

 :شود مي

 ساممت ) زنادگي  كيفيت و خانواده حمايت از ادراک بين -5

 .دارد وجود دار معنا مثبت رابطه (رواني سممت جسمي،

 سممت) زندگي كيفيت و مهم افراد حمايت از ادراک بين -2
                                                      
7 Melissa, Bellin, Philip Osteen, Joan Kub, Mary, Mona , 

Arlene. Butz 
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  .دارد وجود دار معنا تمثب رابطه (رواني سممت جسمي،

 منفاي  رابطاه  اساترس  و اجتمااعي  حمايات  از ادراک بين -9

 .دارد وجود داري معنا

 ساممت  جسامي،  ساممت ) زندگي كيفيت و استرس بين -6

 .دارد وجود داري معنا منفي رابطه (رواني

 از ادراک بااين را ميااانجي متغياار نقااش اسااترس كاااهش -1

 ساممت  جسمي، سممت) زندگي كيفيت و اجتماعي حمايت

 .كند مي ايفا (رواني

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش نظری مدل -1 شکل

 

 نظری چارچوب

  شده ادراک اجتماعی حمایت

 محبت، از برخورداري ميزان به را اجتماعي حمايت وبك

 افراد ساير و دوستان خانواده، اعضاء توجه و مساعدت

 حمايت (.5913 همکاران، و پور صدق از نقل به) است كرده تعري 

 و خود زندگي در فرد كه پردازد مي لهأمس اين به اجتماعي

 خود اطرفيان هاي مساعدت و فکري هم از مشکمت هنگام

 ها آن با بتواند و شود مند بهره... ( و دوستان و خانواده)

 برگيرنده در حمايت تحقيق اين در .كند نزديکي احساس

 ياري و كم  متفاوت هاي شکل يعني ؛حمايتي كاركردهاي

 طو س در اجتماعي روابط داشتن صورت در فرد كه است

 قوي، پيوند مانند اجتماعي حمايت ساختاري منابع مختل 

 انواع از تواند مي گروهي عضويت و اجتماعي هاي شبکه

 برخوردار طمعاتيا و ابزاري عاطفي، هاي كم  و ها مساعدت

 با رخوردب هنگام ديگران از گرفتن كم  عاطفي حمايت .شود

 ثيرگذاريأت به شاخص اين بررسي با .است ها دشواري

 مايتح .شود مي توجه زنان توانمندي در عاطفي حمايت

 قال  در فرد است اجتماعي روابط تابع آن ميزان و اجتماعي

 .دردا اجتماعات و ها گروه در عضويت يا ديگران با پيوند

 .است امعهج كند مي فراهم فرد براي را روابط اين كه بستري

 فرد كه است روابطي گيري شکل بستر و ساز زمينه جامعه

 جامعه با بايد مي رابطه داشتن براي لذا .باشد داشته تواند مي

 و يگراند با اجتماعي روابط طريق از يکي كرد، برقرار ارتباط

 دو اين كه اجتماعات در اجتماعي عضويت طريق از ديگري

 به براي را فرد اجتماعي ابطرو دامنه جامعه، با ارتباط نحوه

 و كلدي) كند مي تعيين اجتماعي حمايت آوردن دست

 را اجتماعي حمايت ديگران و ساراسون .(5935 سلحشوري،

 داشتن :عاطفي ايتحم (5 :دانند مي گانه پنج ابعاد داراي

 با برخورد هنگام ديگران از گرفتن كم  در الزم مهارت

 معناي به : ماعياجت شبکه حمايت(2؛ است ها دشواري

 حمايت (9 ؛است اجتماعي هاي شبکه در عضويت به دسترسي

 فشارهاي يا ها دشواري در ديگران كه اين :ارزشمندي خود

 تواند مي و است ارزشمند فردي او كه بفهمانند وي به رواني

 ؛شود چيره ها دشواري بر خود ويژه هاي توانايي كارگيري به با

 خدماتي و مالي منابع به اشتند دسترسي :ابزاري حمايت( 6

 :اطمعاتي حمايت( 1 ؛شود مي گفته ها دشواري و ها سختي در

 به موقعيت درک براي را خود نياز مورد اطمعات تواند مي

  .آورد دست

 

 استرس

حمایت اجتماعی 

 ادراک شده

 حمایت خانواده

 حمایت دوستان

 حمایت افراد مهم

کاهش 

 استرس

 سالمت جسمی

کیفیت 

 زندگی

 سالمت روانی
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 به اختمل ارگانيسم شناختي زيست تماميت در كه چيزي هر

 آن زا طبيعتاً ارگانيسم كه كند ايجاد شرايطي و آورد وجود

 .(Kaplan & Sadok, 2007) شود مي شمرده استرس كند پرهيز

 به طيمح و فرد انيم تعامل جهينت در كه است يطيشرا استرس

 ريغ چه و يواقع چه يناهماهنگ جاديا موج  و ديآ يم وجود

 و يروان ،يستيز منابع و تيموقع  ي ملزومات انيم يواقع

 هولمز توماس (.5935 همکاران، و يعيشف) شود يم فرد ياجتماع

 آن با فرد است الزم كه يمحرك واقعه را استرس (1979)

 ،يکيزيف تنش اي فشار استرس، .كند يم  يتعر شود سازگار

 ،يطيمح مطالبات و الزامات اثر بر كه است يجانيه اي يروان

 و ريناپذ ينيب شيپ يدادهايرو .شود يم جاديا يفرد اي يتيموقع

 بر شتريب كنترل فرد كه ييدادهايرو از شتريب كنترل قابل ريغ

  .(5919  ،يرا) شوند يم استرس سب  دارد، آن يرو

 رواني، و روحي ، جسمي هاي واكنش مجموع استرس

 و دروني عوامل برابر در 5ارگانيسم كه است رفتاري و ذهني

 بدن دروني و طبيعي تعادل و ثبات زننده هم بر بيروني يا

 را رواني فشار يا استرس خمصه، طور به .دهد مي نشان

 را فرد العمل عک  كه دانست هايي محرک حاصل توان مي

 زندگي از ضروري جزئي استرس .انگيزد مي بر سازگاري براي

 هاي محرک بدون زندگي كه دانيم مي خوبي به ما همه و است

 توجه بايد ولي .شود مي كننده كسل و يکنواخت مختل ،

 ، عصبي فشارهاي يا و استرس افزايش صورت در كه داشت

 و فردي ابعاد در آن خطرناک بسيار عواق  منتظر بايد

 كنند، فعاليت بهنجار طور به كه آن براي افراد، .است اجتماعي

 را فرد مميم، برانگيختگي اصوالً .اند داشته استرس كمي بايد

 .دارد مي نگه هشيار دارد، عهده بر كه كاري اجراي جريان در

 به كردن كار درست براي عصبي دستگاه هك رسد مي نظر به

 طوالني و شديد استرس اما .دارد نياز تحري  معيني ميزان

 ساعتچي،) دارد دنبال به رواني و جسمي مخرب آثار مدت،

5911.)  
 

 زندگی کیفیت

                                                      
1 organism 

 شان موقعيت از افراد برداشت از است عبارت زندگي كيفيت

 كه رزشيا سيستم و فرهنگ زمينه به باتوجه كه زندگي در

 و انتظارها و اهداف با ارتباط در و كنند مي زندگي درآن

 تعري  .(Kaplan & Sadok, 2007)است  فرد استانداردهاي

 :است چنين زندگي كيفيت از (1999) جهاني بهداشت سازمان

 سيستم تأثير تحت كه خويش، زندگي موقعيت از فرد درک

 .كند مي گيزند آن در فرد كه است موقعيتي ارزشي و فرهنگي

 هاي خواسته و استانداردها انتظارات، اهداف، اساس همين بر

 ميزان رواني، جسماني، وضعيت از متأثر وسيعي ميزان به فرد

 (.5971 ميرخاني،) اوست اعتقادات و اجتماعي روابط استقمل،

 نظر اتفاق زندگي كيفيت ويژگي سه بر پژوهشگران

 چند زندگي كيفيت بنيادي و اصلي مشخصات از يکي :دارند

 زندگي كيفيت اساسي بعد سه گذشته از .است آن بودن بعدي

 نظر در اجتماعي و رواني جسماني، ابعاد را سممتي با مرتبط

 معنوي بعد روي كه زيادي كيدأت به توجه با ولي .گرفتند مي

 كه معتقدند متخصصان اكثر امروزه است شده روان سممت

 زير داراي ي  هر كه دارد دعب 1الي 6 زندگي كيفيت

 به :جسماني بعد (ال  :از عبارتند كه است هايي مجموعه

 كه روزانه هاي فعاليت انجام در هايش توانايي از فرد دريافت

 در تواند مي كه كند مي اشاره دارد انرژي مصرف به نياز

 و درد انرژي، توان، تحرک، مانند هايي مقياس برگيرنده

 (ب .است كار توان ظرفيت و استراحت و خواب ناراحتي،

 سممت احساسي و روحي هاي جنبه :رواني و روحي بعد

 در را آرامش و خوشحالي عصبانيت، ترس، افسردگي، مانند

 تصوير :از عبارتند بعد اين هاي رده زير از بعضي .گيرد مي بر

 و كردن فکر مذهبي، اعتقادات منفي، و مثبت احساس خود، از

 بعد (ج .(5916 اونق،) حواس تمركز و حافظه يادگيري،

 ءاعضا با ارتباط كردن برقرار در فرد توانايي به :اجتماعي

 اجتماعي، هاي گروه ساير و همکاران همسايگان، خانواده،

 بعد (د .شود مي مربوط كلي اقتصادي شرايط و شغلي وضعيت

 هدف و مفهوم و معني از فرد درک چگونگي به :معنوي

 .دارد داللت زندگي

 را زندگي كيفيت (1993) جهاني بهداشت نسازما
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 محتواي به توجه با خود زندگي وضعيت از فرد پندارهاي

 رابطه در كند، مي زندگي آن در كه سيستمي ارزش و فرهنگي

 هاي نگراني و نظر مورد هاي اولويت و استانداردها اهداف، با

 را زندگي كيفيت اصطم  (1973) آبرامز .داند مي ها آن

 در افراد كه كند مي تعري  اي نارضايتي يا رضايت از اي درجه

 شکل به يا .كنند مي احساس را آن شان زندگي مختل  ابعاد

 و شادي براي الزم شرايط تدارک زندگي، كيفيت تر، ساده

 مفهوم بررسي در را رويکرد سه (1976) ليو .است رضايت

 بر زندگي كيفيت تعري  - 5:دهد مي ارايه زندگي كيفيت

 رضايتمندي، شادكامي، مانند آن دهنده تشکيل عناصر ساسا

 كارگيري هب طريق از زندگي كيفيت تعري  -2... و ثروت

 ناخالص توليد مانند اجتماعي ذهني و عيني هاي شاخص

 زندگي كيفيت تعري  -9...و رفاه شاخص بهداشت، داخلي،

 و زندگي كيفيت بر ثرؤم عوامل يا متغيرها تعيين اساس بر

 زندگي كيفيت سطح آن، در كه شرايطي و ها زمينه هب توجه

 مثابه به را زندگي كيفيت نيز (1985) كاتر .شود مي تعيين

 كه كند مي تعري  پيراموني محيط و زندگي از فرد رضايت

 عوامل ساير و زندگي سب  ترجيحات ها، خواست نيازها،

 ثيرأت فرد جانبه همه بهزيستي بر كه را ملموس غير و ملموس

 .(5911 اميدي، و غفاري) گيرد مي بر در ارند،د

 دادن شکل در كليدي عوامل جمله از اجتماعي بعد

 اساساً احساسات بر توجهي قابل تأثير كه است زندگي كيفيت

 قرار سنجش مورد ميانه سطح در بعد اين .دارد مردم اجتماعي

 و ذهني هاي شاخص از تلفيقي آن هاي شاخص و گيرد مي

 حمايتي هاي شبکه .(5916 اونق،) هستند ندگيز كيفيت عيني

 محيط بنيادي هاي جنبه از يکي عنوان به اجتماع و خانواده

 داشته وجود امروز به تا چه و اوليه جوامع در چه اجتماعي

 و اجتماعي هاي شبکه اهميت تنها نه موضوع اين .است

 توجه بلکه دهد مي نشان ما اجتماعي ساختار در را خانوادگي

  .است كرده جل  نيز را اجتماعي هاي مراقبت تگذارانسياس

 معرفي آمريکا در پيش سال 64 حدود در زندگي كيفيت

 در .شد آن سنجش و رو  پرچمدار اجتماعي علوم و شد

 بيشتر اجتماعي علوم در زندگي كيفيت موضوع 24قرن اواخر

 تاسي  با 1955 سال در و گرفت قرار اهميت و توجه مورد

 گونه اين ، ندگي كيفيت درباره تحقيق براي المللي بين جامعه

 بيستم قرن آخر قرن ربع طي در و شدند نهادينه تحقيقات

 تعادل و زندگي كيفيت مورد در متعددي پژوهشگران تاكنون

 به .اند كرده نظر اظهار ها انسان گوناگون هاي ويژگي با آن

 برخي زندگي، كيفيت مفهوم گسترش اوايل از مثال عنوان

 و جسماني سممت از مراقبت در آتي توسعه نظران صاح 

 پيشگيري راهبردهاي به روزافزون توجه گرو در را رواني

 و مختاري) دانستند افراد زندگي كيفيت عهتوس هدف با اوليه

 ساير به نسبت اجتماعي كيفيت رويکرد .(5913 نظري،

 هم را آن ساختار اگر حتي و است تر بينانه واقع هادرويکر

 ادغام اقتصادي، -اجتماعي امنيت آمدن هم كنار بگيريم، ناديده

 عناصر) سازي توانمند و اجتماعي همبستگي اجتماعي،

 توانمند در مراحلي عنوان به (اجتماعي كيفيت چهارگانه

 ءارتقا به كه شرايطي تحت مشاركت، براي شهروندان ساختن

 اعتماد نوعي شود، ميمنجر  ها آن فردي توانايي و رفاه سطح

 و افراد براي هم را زندگي كيفيت از عمومي فهم با رابطه در

 .(5911 اميدي، و غفاري) داشت خواهد همراه به جوامع براي هم

 

  روش

 ابعاد ميان علي روابط تعيين تحقيق هدف كه جايي آن از

 در است زندگي كيفيت استرس، كاهش اجتماعي، حمايت

 هدف نظر از تحقيق پ  ،است ي  شماره مفهومي مدل قال 

 و توصيفي اطمعات گردآوري نحوه نظر از و كمي -كاربردي

 معادالت يابي مدل بر مبتني مشخص طور به و اي رابطه نوع از

 حمايت ابعاد تحقيق، تحليلي مدل در .است ساختاري

 شده ادراک استرس مستقل، متغيرهاي شده ادراک اجتماعي

  جامعه .هستند ستهواب متغير زندگي كيفيت ،ميانجي متغير

 شهر شاغل خانوار سرپرست زنان  كليه را پژوهش، اين آماري

 كه دادند مي تشکيل نفر 624 تعداد به 5936 سال در سنندج

 اي، خوشه گيري نمونه روش با و مورگان جدول اساس بر

 ها آن سني ميانگين .شد انتخاب نفر 244 حجم با اي نمونه

 44 تا 22 بين ها آن سني دامنه و 97/3 معيار انحراف با 71/64
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 مربوط تحصيلي سطح در فراواني درصد بيشترين .است سال

 وضعيت لحا  از .است (درصد 1/94) ديپلم فوق مقطع به

 22 و (درصد 1/77) رسمي استخدام نفر 552 تعداد استخدام

 كار سابقه .هستند (درصد 2/22) قراردادي استخدام نفر

 و سال 51 ميانگين با و سال 97 تا ماه 6 دامنه در كاركنان

 سنجش براي زير هاي ابزار .است 25/54 با برابر معيار انحراف

  .است شده استفاده پژوهش هاي متغير
  

  شده ادراک اجتماعی حمایت مقیاس

 حمايت بعدي چند مقياس از اجتماعي حمايت سنجش براي

 استفاده (1988) همکاران و زيمت شده ادراک اجتماعي

 :مؤلفه سه كه است ماده 52 بر مشتمل مقياس، اين .گرديد

 ادراک حمايت ،(ماده 6) خانواده سوي از شده ادراک حمايت

 از شده ادراک حمايت و ،(ماده 6) مهم افراد سوي از شده

 اين هاي ماده همه .كند مي سنجش را (ماده 6) دوستان سوي

 موافق، كاممً) ليکرت اي درجه پنج طي  اساس بر مقياس،

 بندي درجه (مخال  كاممً و مخال  ندارم، نظري وافق،م

 مقياس اين .است 44 الي 52 مقياس، اين نمرات دامنه .ندا شده

 اين در ماده 52 روي بر اصلي هاي مؤلفه تحليل از استفاده با

 تحقيق اهداف به توجه با پژوهش اين در .شد انجام پژوهش

 مهم افراد مايتح و خانواده حمايت هاي مقياس خرده از تنها

 روش از استفاده با .شد استفاده ،شود مي الؤس 1 مجموع كه

 شدند استخراج مؤلفه دو ويژه، مقدار و واريماك  چرخش

 از حمايت عناوين با نظري پيشينه از استفاده با ها مؤلفه اين

 .شدند گذاري نام مهم افراد سوي از حمايت خانواده، سوي

 عامل تحليل براي ها نمونه تعداد يعني = KMO 19/4مقدار

 > p , 445/4) برابر بارتلت آزمون است، مطلوب بسيار

752/161X2(66) =)و پايايي از (2004) 5ادواردز .است ؛ 

 تعيين براي همچنين .است كرده حمايت ابزار اين روايي

 ترتي  به كه شد استفاده كرونباخ آلفاي از پرسشنامه پايايي

 نتايج .است 74/4 مهم افراد حمايت ،76/4 خانواده حمايت

 جدول در شده ادراک اجتماعي حمايت مقياس عاملي تحليل

                                                      
1 Edwards  

 .است آمده 5
 

 شده ادراک اجتماعی حمایت مقیاس عاملی تحلیل نتایج -1 جدول

 دوستان حمایت مهم افراد حمایت خانواده حمایت ها گویه
9 12/4   
6 73/4   
1 79/4   
55 79/4   
5  75/4  
2  79/4  
1 
54 
4 
7 
3 
52 

 15/4 
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 41/1 12/5 64/5 ويژه ارزش مقدار
 43/29 47/29 39/25 واريان  درصد

  21/43  كل واريان 

 

   شده ادراک استرس پرسشنامه

 و 9كاوهن  توساط  1983 ساال  در شده ادراک استرس مقياس

 اي دهماا  56 و 54 ،6 نساخه  ساه  داراي و شاده  تهيه همکاران

 ي  طي در شده ادراک عمومي استرس سنجش براي كه است

 حاواد   درباره احساسات و افکار و رود مي كار به گذشته ماه

 و روانااي فشااار بااا آماادن كنااار غلبااه، كنتاارل، زا، اسااترس

 .دهاد  ماي  قارار  سانجش  ماورد  را شاده  تجرباه  هااي  استرس

 را رفتااري  اخاتمالت  در خطارزا  عوامل مقياس، اين همچنين

 ايان  .دهاد  ماي  نشاان  را زا تانش  روابط فرايند و كرده بررسي

 حاداقل  كاه  است شده طراحي جامعه از گروهي براي مقياس

 56 نساخه  از تحقياق  ايان  در .هستند ديپلم تحصيمت داراي

 پايايي پورس و ييمق شهني بهروزي،) شود مي استفاده اي ماده

                                                      
2 Perceived Stress Scale 
3 Cohen  
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 دروني همساني روش با همکاران و باستاني توسط مقياس اين

 باه  76/4 آن كرونبااخ  آلفااي  ضاري   كاه  است شده محاسبه

 طي نيز همکاران و يگانه محمدي همچنين و است آمده دست

 شاگرد لي  زاده حسن) اند كرده تأييد را مقياس اين پايايي تحقيقي

 اساااس باار پرسشاانامه گااذاري نمااره روش .(5932و همکاااران، 

 خيلي ،(4) گزهر صورت به ليکرت اي درجه 1 مقياس مقياس

 (6) زياااد خيلااي و (9) زياااد نساابتاً ،(2) متوسااط ،(5) كاام

 صورت به 59-54-3-7-4-1-6 عبارات .شود مي گذاري نمره

 را (6) زيااد  نسبتاً تا (4) هرگز از و شده گذاري نمره معکوس

 نماره  .اسات  14 حاداكثر  و صافر  نمره حداقل .شود مي شامل

 اساترس  دهناده  شاان ن مقيااس  ايان  در باالتر نمره و 25 برش

 (.5932و همکاران،  شاگرد لي  زاده حسن) است بيشتر شده ادراک

 

  SF-36))1 زندگی کیفیت پرسشنامه

 پاردازد  ماي  افراد سممت ضعيتو بررسي به كه پرسشنامه اين

 سسااهؤم نظاار زياار و (5916) همکاااران و منتظااري توسااط

 مركاز  يمتدها از استفاده با و زندگي كيفيت ارزيابي المللي بين

 پرسشنامة .است شده ترجمه زندگي كيفيت ارزيابي المللي بين

 شاامل  آن ابعااد  و اسات  بعد هشت و سؤال 94 داراي مذكور

 ،9فيزيکي سممت از ناشي نقش محدوديت ،2فيزيکي عملکرد

 احساااس ،6احساسااي مشااکمت از ناشااي نقااش محاادوديت

 و 1بادني  درد ،7اجتمااعي  عمکلارد  ،4رواناي  سممت ،1حيات

 و جساماني  جازء  دو باه  ابعاد مامت كه است 3عمومي ممتس

 كيفيات  سانجش  براي پژوهش اين در شوند مي خمصه رواني

 .اناد  شده بررسي رواني و جسماني كلي بعد دو نمرات زندگي

 تحقياق  آماري جامعة در پرسشنامه اين پايايي تعيين منظور به

 ياق تحق جامعاة  افاراد  از نفار  94روي مقدماتي مطالعة ي  در

                                                      
1 Medical outcomes study short form – 36 (SF-36) 
2 Physical functioning 
3 Role Limitation due to physical health 
4 Role Limitation due to Emotional problems 
5 Vitality 
6 Mental Health 
7 Social functioning 
8 Bodily pain 
9 General health 

 پاياايي  دهنادة  نشاان  كاه  شاد  گازارش  12/4 كرونبااخ  آلفااي 

 از تحقيق اين در .است تحقيق اين در استفاده براي آن مطلوب

 كاه  ترتيا   بادين  است، شده استفاده ساختاري معادالت مدل

 از زنادگي  كيفيات  و اساترس  ،اجتمااعي  حمايت علي روابط

 افاازار ناارم بااا معناااداري عاادد و اسااتاندارد ضااري  طريااق

AMOS18 باه  نسبت آن اساس بر و گرفته قرار سنجش مورد 

 از مجماوع  در .اسات  شاده  گيري تصميم فرضيات رد يا تأييد

 و (گيري اندازه هاي مدل) دوم مرتبه و اول مرتبه عاملي تحليل

 .اسات  شاده  اساتفاده  (سااختاري  مدل) مسير تحليل همچنين

 حمايات  مفهاوم  باراي  عااملي  تحليال  ابتادا  كاه  ترتي  بدين

 (رواياي ) صاحت  باراي  اساترس  و زندگي كيفيت و جتماعيا

 علاي   رابطه مسير، تحليل طريق از سپ ، گرفته انجام سؤاالت

 سنجش مورد زندگي كيفيت و استرس اجتماعي، حمايت ميان

 اساساي  كااربرد  ساه  ايموس افزار نرم كل در .است گرفته قرار

 زشبارا  -9 و مسير تحليل -2 ؛تأييدي عاملي تحليل -5 :دارد

 شده استفاده كاربرد سه هر از تحقيق اين در كه مدل (تناس )

 دو مستقيم غير اثرات معناداري تعيين براي حال عين در .است

 كيفيات  بار  اساترس  كااهش  طرياق  از اجتمااعي  حمايت بعد

  .شد استفاده استراپ بوت آزمون از زندگي
 

 پژوهش های زمونآ پایایی نتایج -  جدول

 رونباخک آلفای ضریب متغیر

 شده ادراک اجتماعي حمايت
 خانواده حمايت
 مهم افراد حمايت

73/4 
76/4 
74/4 

 16/4 استرس
 12/4 زندگي كيفيت

 

 پژوهش های یافته
 خانوار سرپرست شاغل زنان تحصیالت وضعیت -3جدول

 درصد تعداد وضعیت تحصیالت
                   1/92 41 ديپلم

                    1/94 79 فوق ديپلم
 27 16 ليسان 

 6 1 فوق ليسان 
 544 244 جمع كل



 
 

 543 انوار شهر سنندجتبيين ارتباط حمايت اجتماعي ادراک شده با كيفيت زندگي با نقش ميانجي استرس ادراک شده در زنان سرپرست خ

 

 شااغل  زناان  تحصايمت  وضاعيت  5 جادول  اسااس  بر

 درصاد  1/94 دياپلم،  درصد 1/92 ترتي  به خانوار سرپرست

  .است ليسان  فوق درصد 6 و ليسان  درصد 27 ديپلم، فوق

 بين همبستگي و توصيفي هاي شاخص ،2 جدول در

 است شده ائهار پژوهش متغيرهاي

 
 پژوهش متغیرهای بین همبستگی و توصیفی های شاخص - 4 جدول

 میانگین متغیر
 انحراف

 معیار

 حمایت

 خانواده

 حمایت

 مهم افراد
 استرس

 سالمت

 جسمی

 سالمت

 روانی

     - 49/9 53/52 خانواده حمايت

    - 19/4** 42/1 96/51 مهم افراد حمايت

   - -51/4* -27/4** 43/3 91/7 استرس

  - -25/4** -/456 25/4* 47/4 43/1 (جسمي سممت) كيفيت

 - 11/4** -23/4** 26/4** 23/4** 17/4 94/1 (رواني سممت) كيفيت

45/4p<  **       41/4*p< 

 

 حمايت بين شود مي مشاهده 2 جدول در كه طور همان

 زندگي كيفيت ،(r=19/4) مهم افراد حمايت و خانواده

 سممت به معطوف و (r=25/4) جسمي تسمم به معطوف

 استرس .دارد وجود داري معنا مثبت رابطه (r =23/4) رواني

 -51/4) مهم افراد حمايت ،(r= -27/4) خانواده حمايت با نيز

=r)، جسمي سممت به معطوف كيفيت (25/4- =r) و 

 داري معنا منفي رابطه (r= -23/4) رواني سممت به معطوف

 سممت به معطوف كيفيت با تنها نيز مهم دافرا حمايت .دارد

  .دارد داري معنا و مثبت رابطه (r= 26/4) رواني

 

  (گیری اندازه مدل) کلی برازش

 اين هاي متغير براي گيري اندازه مدل در برازش هاي شاخص

 برازندگي براي است، شده ارائه 9 جدول قال  در تحقيق

 ميانگين ريشه ي،آزاد درجه بر كاي مجذور شاخص از ها الگو

 ،(CFI) تطبيقي برازش شاخص ،(RMR) باقيمانده مربعات

 ميانگين دوم ريشه و (PCFI) مقتصد تطبيقي برازش شاخص

 كه همچنان .شد استفاده (RMSEA) برآورد خطاي مربعات

 هاي متغير  كليه برازش اصلي هاي شاخص شود مي مشاهده

  .دارد قرار قبولي قابل دامنه در مدل

 

 ساختاری معادالت ابیی مدل

 تحليل) گيري اندازه هاي مدل صحت از يافتن اطمينان از بعد

 كيفيت و استرس اجتماعي، حمايت مفاهيم تأييدي عاملي

 مورد تحقيق هاي متغير بين ارتباط بخش، اين در زندگي

 منظور به ساختاري معادالت الگوي نتايج .گرفت قرار بررسي

 و پژوهشي متغيرهاي قيممست غير و مستقيم روابط آزمون

 (پژوهش متغيرهاي بين اوليه نظري الگوي) ،5 الگوي بررسي

 بازنگري و اصم  به نياز مذكور الگوي كه است آن از حاكي

 غير نه و مستقيم طور به نه مهم، افراد حمايت زيرا .دارد

 همچنين .نداشت زندگي كيفيت با معناداري رابطه مستقيم

 رابطه جسمي سممت به معطوف كيفيت با خانواده حمايت

 .شد حذف الگو در ها آن اثر بنابراين .نداشت داري معنا

 شده بازنگري الگوي هاي مسير از هري  براي مطر  ضراي 

 ارائه 2 شکل در شده بازنگري و نهايي الگوي و 6 جدول در

  .است شده
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 پژوهش های متغیر گیری اندازه مدل برازش های شاخص -5 جدول

 متغیر گیری اندازه لمد نام

R
M

S
E

A
 

P
C

F
I

 

C
F

I
 R

M
R

 

X
2

/d
f

 

 496/5 415/4 11/4 76/4 449/4 آن ابعاد و كيفيت دوم مرتبه عاملي تحليل

 13/5 463/4 36/4 74/4 445/4 آن ابعاد و اجتماعي حمايت دوم مرتبه عاملي تحليل

 15/2 415/4 34/4 45/4 41/4 (فراواني) استرس اول مرتبه عاملي تحليل

 
 شده نگری باز نهایی الگوی مسیرهای استاندارد ضرایب -6 دولج

 استاندارد ضریب مسیر ردیف

β 

R داری معنا t ضریب
2

 

 56/4 444/4 -36/9 -97/4 استرس خانواده حمايت 5

 423/4 51/2 29/4 روان سممت  خانواده حمايت 2
24/4 

 451/4 -69/2 -95/4 جسمي سممت  استرس 9

 43/4 443/4 -45/2 -94/4 روان متسم  استرس 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش شده بازنگری نهایی الگوی -  شکل

 

 حمايت شود، مي ممحظه 2 شکل و 6 جدول در چه چنان

 كاهش و استرس كاهش واريان  از درصد 56 خانواده،

 كيفيت واريان  از درصد 24 خانواده، حمايت و استرس

 كاهش اين بر عموه .ندك مي تبيين را روان سممت به معطوف

 به معطوف كيفيت واريان  درصد 3 حدود تنهايي به استرس

 و شده بازنگري الگوي .كند مي تبيين نيز را جسمي سممت

 نسبتاً شرايط از تناس  و برازش هاي شاخص لحا  از نهايي

 هنجار به اسکوئر كاي كه ترتيبي به .است برخوردار مناسبي

(X2/df) 15/5، برآورد خطاي مربعات يانگينم دوم ريشه 

(RMSEA) 413/4، مانده باقي مجذور ميانگين ريشه (RMR) 

 برازش شاخص و 13/4 (GFI) برازش نيکويي شاخص ،55/4

  جدول در چه چنان .آمدند دست به 35/4 (CFI) تطبيقي

 استرس كاهش طريق از خانواده حمايت شود مي مشاهده

 بر ترتي  به قيممست غير صورت به 551/4 و 555/4 معادل

 به معطوف كيفييت و جسمي سممت به معطوف كيفيت

 جدول در چه آن اساس بر مجموع در .دارد اثر روان سممت

(

) 

 حمایت افراد مهم 

 کاهش استرس

 جسمی سالمت حمایت خانواده

 

 سالمت روان

66066/0 

30/0- 

31/0- 

 3/00 

33/0

- 

(14/0) 

(01/0) 



 
 

 555 انوار شهر سنندجتبيين ارتباط حمايت اجتماعي ادراک شده با كيفيت زندگي با نقش ميانجي استرس ادراک شده در زنان سرپرست خ

 

 هاي فرضيه به مربوط نتايج شد، ارائه (2) شکل و (1 و 6)

 :است شر  اين به پژوهش

 حمايت از ادراک كه اين بر مبني پژوهش اول فرضيه

 مورد تنها دارد وجود مثبت ابطهر زندگي كيفيت و خانواده

 .گرفت قرار تأييد مورد روان سممت به معطوف كيفيت

 حمايت از ادراک بين مثبتي رابطه آن طي كه دوم فرضيه

 قرار تأييد مورد است شده فر  زندگي وكيفيت ديگران

 حمايت از ادراک بين كه اين بر مبني سوم فرضيه .نگرفت

 بين رابطه تنها دارد، جودو منفي رابطه استرس با اجتماعي

 ولي گرفت، قرار تأييد مورد استرس كاهش و خانواده حمايت

 چهارم فرضيه باالخره .نشد تأييد ديگران حمايت مورد در

 زندگي كيفيت و استرس بين منفي رابطه آن در كه پژوهش

 كه پنجم فرضيه .گرفت قرار تأييد مورد نيز است شده فر 

 بين ارتباط در  استرس شكاه گري ميانجي بررسي  به

 بوت روش از پردازد، مي زندگي كيفيت و اجتماعي حمايت

 به توجه با آن طي كه گرديد استفاده موساي افزار نرم 5استرپ

 كيفيت بر خانواده حمايت مستقيم غير اثر شدن معنادار به

 نتيجه توان مي استرس كاهش متغير حضور واسطه به جسمي

 كاهش گري ميانجي نقش ، درصد 33 احتمال با كه گرفت

 مورد جسمي كيفيت و خانواده حمايت ميان ارتباط در استرس

 از ادراک رابطه براي استرس كاهش .گيرد يم قرار تأييد

 كامل ميانجي متغير نقش جسمي كيفيت با خانواده حمايت

 روان سممت با خانواده حمايت از ادراک رابطه براي ولي

 نيرومندترين .كند مي ايفا را مکمل ميانجي متغير ي  نقش

 متغير اثر ميانجي، حذف با كه است زماني ميانجي حالت

 (.c' = 0 ،5 شکل در يعني) شود صفر تقريباً وابسته، بر مستقل

 متغير اثر كه زماني .افتد مي اتفاق 2كامل ميانجي حالت اين در

 به اما يابد مي كاهش ميانجي متغير حذف با وابسته بر مستقل

 (a. b) ميانجي اثر يا افتد مي اتفاق حالت دو رسد، نمي صفر

 .گويند مي 9مکمل ميانجي آن به حالت اين در كه است مثبت

                                                      
1 Bootstrap 
2 Full mediation 
3 Complementary mediation 

 آن به حالت اين در كه است منفي (a. b) ميانجي اثر يا

 در چه چنان .(Zhao et al., 2010) گويند مي 6رقي  ميانجي

 براي استراپ بوت آزمون نتايج شود مي مشاهده 1 جدول

 غير اثرات تمام معناداري از حاكي مستقيم غير اثرات عناداريم

 است آن از حاكي آزمون نتايج .است نهايي مدل براي مستقيم

 حمايت مستقيم غير اثرات اطمينان درصد 33 احتمال به كه

 كاهش طريق از رواني و جسمي زندگي كيفيت بر خانواده

  .است P< 45/4 حد در استرس

                                                      
4 Complementary mediation 
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 زندگی کیفیت و استرس بر نهایی مدل های متغیر شده استاندارد مستقیم غیر و قیممست اثرات -3 جدول

ف
ردی

 

 پژوهش های متغیر

 استرس
 زندگی کیفیت

 روانی کیفیت جسمی کیفیت
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 -95/4 - -95/4 -94/4 - -94/4 4 4 4 استرس 5

 96/4 551/4 29/4 555/4 555/4 - -97/4 - -97/4 خانواده حمايت 2

 
 (a. bمسیر) استرس کاهش طریق از روان و جسمی سالمت بر خانواده حمایت مستقیم غیر اثر برای استراپ بوت آزمون نتایج -8 جدول

 پایین کران االب کران استاندارد خطای خانواده حمایت مستقیم غیر اثر 

 454/4 4237/4 413/4 555/4 جسمي سممت

 447/4 219/4 /463 551/4 روان سممت

 

  نتیجه و بحث

 ابعاد بين روابط نظري الگوي از پژوهش، از حاصل هاي يافته

 با زندگي كيفيت با استرس و شده ادراک اجتماعي حمايت

 تكيفي بر مهم افراد حمايت اثر حذف) بازنگري و اصم 

 از .آورد مي عمل به را الزم حمايت (استرس كاهش و زندگي

 كاهش كه گرديد فر  چنين اوليه الگوي در نظري لحا 

 تأثير زندگي كيفيت بر مستقيم طور به كه براين عموه استرس

 حمايت و خانواده حمايت متغير دو اثرات ميانجي گذارد، مي

 در رضيف الگوي اين .هستند زندگي كيفيت بر مهم افراد

 به معطوف زندگي كيفيت بر استرس كاهش تأثير قسمت

 ،عبارتي به .گرفت قرار تأييد مورد كامل طور به روان سممت

 رويارويي در خانواده حمايت از كه خانواري سرپرست زنان

 و خانواده افراد مشورت با هستند برخوردار مشکمت با

 استرس با اند توانسته مداري مسأله سب  همچنين و همدري

 سممت از و كرده نرم پنجه و دست موجود خألهاي از ناشي

 در .شوند برخوردار زندگي كيفيت بهبود نتيجه در و روان

 رابطه از حاكي نتايج زندگي كيفيت با خانواده حمايت رابطه

 به معطوف زندگي كيفيت با خانواده حمايت معنادار و مثبت

 پژوهش جنتاي با كه است سرپرست زنان روان سممت

 ،(5932) همکاران و زاده شعبان ، (5911) اسمم و احمدي

 (2015) همکاران و مليسا ،(1987) موس و فونداكارو

 نتايج كه همچنان خانواده حمايت افزايش .دارد همخواني

 مسأله مقابله از زنان بيشتر استفاده موج  داد، نشان مطالعات

 بهبود نهمچني و روان سممت افزايش سب  و شده مدار

 همکاران و مليسا كه گونه همان .است شده زندگي كيفيت

 افزايش سب  اجتماعي حمايت  دادند نشان نيز (2015)

 رادياف .شود مي زندگي كيفيت بهبود همچنين و روان سممت

 ها آن با را خود مشکمت توانند مي دارند صميمي خانواده كه

 نتوانند اگر حتي .ندبخواه راهنمايي ها آن از و بگذراند ميان در

 سب  تواند مي ها آن عاطفي حمايت كنند، راهنمايي را ها آن

 و محيطي سيستم بحران، شرايط در .شود استرس كاهش

 تأثيرگذار سممت نتايج بر توانند مي هم كنار در فردي سيستم

 خانواده حمايت فقدان حاضر، مطالعه نتايج اساس بر .هستند

 پيامدهاي براي را فرد محيطي، سيستم متغيرهاي عنوان به

 حمايت اما .سازد مي پذير آسي  سترسا مانند شناختي روان

 شرايط در اجتماعي سيستم از مهمي متغير عنوان به خانواده

 كه اي گونه به كرده، كم  استرس دركاهش را فرد ،بحراني

 رواني فشار ، زا استرس شرايط اين در خانواده حمايت فقدان
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 شناختي روان پيامدهاي تواند مي كند، مي وارد دفر بر را زيادي

 برابر در شدت به را فرد و داشته دنبال به را سترسا مانند

 فرد نگذاشتن تنها و خانواده حمايت .سازد پذير آسي  استرس

 اين كه شود مي سب  آنان، شرايط و اندوه درک همچنين و

 خود ايطشر و كرده مقابله خود مشکل با بتوانند تر راحت افراد

 سب  خانواده، سوي از شدن درک و پذيرش اين .بپذيرند را

 پيشروي و شده ذهني نشخوارهاي و انزوا منفي، افکار كاهش

 آن اعضاء كه هايي خانواده .دده مي كاهش را استرس سوي به

 دارند ارتباط هم با محدوديتي هيچ بدون مکرر و آزاد طور به

 كنند مي بيان خانواده ياعضا ديگر با راحت را احساساتشان و

 انتخاب در و كرده مشورت يکديگر با گيري تصميم در و

 در تعاممت و ارتباطات ميزان ند،هست آزاد تصميمات و عقايد

 مقابله و آوري تاب از باالتري زانمي و داشته قرار خود اوج

 دارا را ها آسي  و حواد  برابر در پذيري انعطاف و ثرؤم

 تحت با توان مي يافتند (2015) 5مؤيد و لطيفا .بود دنخواه

 فردي، هاي ويژگي پدران، استرس ماهيت دادن قرار تأثير

 اعمال و درک راه آن، منابع و ها خواسته و زيست محيط

 و برده باال استرس به نسبت را ها آن اي مقابله هاي پاسخ

 مهم افراد حمايت ارتباط در اما .داد افزايش را زندگي كيفيت

 و نداشت وجود معناداري و مثبت رابطه زندگي كيفيت با

 شايد .كند مي رد را (5932) همکاران و شعباني مطالعه نتايج

 گونه اين شده ارائه الگوي همچنين و پژوهش نتايج به باتوجه

 خانواده حمايت همزمان حضور در كه نمود تبيين را مورد اين

 بهتري دهكنن بيني پيش خانواده حمايت الگو، در مهم افراد و

 طور به هم و استرس كاهش طريق از مستقيم غير طور به هم

 جامعه كه اين به توجه با .است زندگي كيفيت براي مسقيم

 شده انتخاب سنندج شهر در بررسي مورد نمونه و آماري

 احتياط كمي با بايد ها استان ساير به نتايج تعميم لذا است،

 كه اين به توجه اب و پژوهش نتايج راستاي در .گيرد انجام

 افراد زندگي كيفيت بهبود در بسزايي تأثير اجتماعي حمايت

 كيفيت پژوهش اين  واحدهاي اكثر كه جايي آن از و دارد

                                                      
1 Latefa, Muayyad  

 خانوار سرپرست زنان ادراک نيز و داشتند متوسطي زندگي

 است متوسطي سطح در مهم افراد اجتماعي حمايت به نسبت

 زمينه در هايي زشآمو جامعه، نالوؤمس شود مي پيشنهاد

 نهادهاي توسط افراد اين از  حمايت هاي راه چگونگي

 آموزش با سممت متوليان همچنين .دهند ارائه اجتماعي

 مقابله سب  و مسأله حل جمله از زندگي هاي مهارت مستمر

 داده ياري مشکمت رفع در  را افراد اين هيجان، و استرس با

 .نمايند رييا زندگي كيفيت بهبود در آنان به و

 

  منابع

 و اقتصادي عوامل بررسي» (.5911) .ع ،اسمم و.   ،احمدي

 ،«بيرجند مردم زندگي كيفيت با مرتبط اجتماعي

-555 ص، (9)24ش ،كاربردي شناسي جامعه

596. 

 زناان  روان ساممت  اي مقايساه  بررساي » (.5934) .م ايرواني،

 شااغل  عاادي  زناان  و شاغل خانواده سرپرست

 فصاالنامه ،«5911 سااال در يرسااا شهرسااتان
 ،(57) 1 ش ،خاانواده  و زناان  دفااعي -فرهنگي

 .561-557ص 

 كيفيت و اجتماعي سرمايه بين رابطه بررسي .(5916) .ن ،اونق

 علاوم  دانشکده ،ارشد كارشناسي رساله ،زندگي

 .تهران اجتماعي

 .ب عبادي،  و .ج فار،  شاهام  ؛.م اقادم،  عليازاده  ؛.  ،فاطمه بني
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