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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the role of personality traits in 
quality of life of female-headed households. The method of this research is 
applied in terms of purpose and in terms of data collection, it is a descriptive 
survey. The statistical population in this study is women heads of households 
referred to Entrepreneurship Centers of Tehran Municipality who visited in 
spring. About 4,400 people are reported to be members of the center. Therefore, 
352 people who were selected by proportional stratified sampling method. The 
main tool for data collection in this research is questionnaire. The validity of 
this questionnaire was confirmed by validity (experts' approval) and construct 
validity (confirmatory factor analysis test). The reliability of the questionnaire 
was also confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Questionnaire data were 
analyzed using LISREL software. The normality of the data from the 
questionnaire was confirmed by the Kolmogorov-Smirnov test. Then, the 
construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis. Finally, 
regression analysis revealed that personality traits in general had a significant 
effect on the quality of life of female-headed households. Also, all five 
dimensions of personality traits (order of magnitude), such as empathy, 
agreeableness, neuroticism, extraversion, and conscientiousness, have a direct 
and significant effect on the quality of life of female-headed households. 
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 پرستسر زنان زندگی کیفیت در شخصیتی های ویژگی نقش
 خانوار

     وندآیینه صادقه
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد 

 سالمی، تهران، ایرانا
  

 استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران   دالور علی
  

 دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  مظفری افسانه
  

 ه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستادیار، واحد تهران مرکزی، دانشگا مجیدی قهرودی نسیم

 چکیده 
 روش. است وارخان سرپرست زنان زندگی کیفیت در شخصیتی های ويژگی نقش بررسی تحقیق اين از هدف

 نینهمچ و پیمايشی نوع از  توصیفی ها،داده گردآوری نحوه نظر از و کاربردی هدف، نظر از تحقیق اين
 ارآفرينیک مراکز به کننده مراجعه خانوار سرپرست زنان حقیقت اين در آماری جامعه. باشد می معلولی-علی

 می مرکز اين عضو نفر 4200 حدود آمار طبق. اند کرده مراجعه 1398 بهار در که باشد می تهران شهرداری
 اساس بر ینسب بندی طبقه گیری نمونه روش شیوه به که است شده زده تخمین نفر 352 نمونه حجم لذا. باشند
 اين یرواي. باشد می پرسشنامه تحقیق اين در ها داده گردآوری اصلی ابزار. شدند انتخاب اریشهرد منطقه

 قرار أيیدت مورد( تأيیدی عاملی تحلیل آزمون)سازه روايی و( اساتید تأيید)صوری روايی طريق از پرسشنامه
 توزيع زا حاصل هایداده. شد حاصل پرسشنامه پايايی کرونباخ، آلفای ضريب کمک به همچنین. گرفت

 زا حاصل های داده بودن نرمال. گرفت قرار تحلیل و تجزيه مورد لیزرل افزار نرم کمک به پرسشنامه،
 آزمون مکک به سپس. گرفت قرار تأيید مورد اسمیرنوف – کولموگروف آزمون کمک به ابتدا پرسشنامه

 که شد معلوم رمسی تحلیل آزمون کمک به پايان در. گرفت قرار تايید مورد سازه روايی تايیدی عاملی تحلیل
 هر همچنین. دارد معناداری اثر خانوار سرپرست زنان زندگی کیفیت بر شخصیتی های ويژگی کلی طور به
 برونگرايی ژندگرايی،ن روان بودن، دلپذير پذيری، يعنیتجربه(  اثر میزان ترتیب به)شخصیتی های ويژگی بعد 5
  ..دارند معناداری و مستقیم اثر خانوار سرپرست نانز زندگی کیفیت در( گرايی وجدان و

   صیتیشخ های ويژگی اجتماعی، مسئولیت زندگی، خانوار، کیفیت سرپرست زنان ها:کلیدواژه
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 مقدمه 
پذير جامعه محسوب می شوند که با مشکالت، زنان سرپرست خانوار جزء گروه آسیب

کالن در مقايسه با مردان سرپرست  مصايب و موانع زيادی هم در سطح فردی و هم در سطح
خانوار مواجهند که کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که اکثرا اين گروه 
به واسطه طالق، فوت، اعتیاد يا از کارافتادگی همسر، رها شدن توسط مردان مهاجر يا بی 

ر وهش های زيادی دمباالتی چنین مردانی به عنوان سرپرست خانوار شناخته می شوند. پژ
آمريکا، کانادا و همچنین ايران نشان می دهد که زنان سرپرست خانوار تحت فشار بیشتری 
قرار می گیرند و عموما با اختالالت روانی بیشتری روبرو می باشند و کیفیت زندگی پايین 

یل زنان سرپرست خانوار به دل (. در واقع1393تری را تجربه می کنند)ريماز و همکاران، 
مشکالت مالی، اجتماعی و روانشناختی خاصی که با آن روبرو هستند، کیفیت زندگی پايین 
تری دارند. کیفیت زندگی پايین منجر به اين مسئله می شود که زنان سرپرست خانوار بیش 

(. با توجه 2012از ديگر افراد جامعه در معرض آسیب های اجتماعی باشند )الفتا و همکاران، 
یفیت زندگی يکی از پیامدهای پراهمیت در ارزيابی های سالمت است و همچنین ک به اينکه

نیز به اين نکته تاکید شده است)میکايیلی و همکاران،  1در تعريف سازمان جهانی بهداشت
سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را تفسیر شخصی هر فرد از وضعیت (. در واقع 1391

برد، تعريف کرده است. به رزشی که در آن به سر میاش در متن فرهنگ و نظام ازندگی
همین سبب يکی از عوامل اثر گذار بر آسیب پذيری يا بهزيستی افراد و کیفیت زندگی 
صفات شخصیت آن هاست. چرا که صفات شخصیت از طريق اثر گذاری بر تفسیر فرد از 

ل می خريب و يا تسهیرويدادهای محیطی، فرايند انطباق و سالمت روانشناختی و جسمی را ت
 (.1394کند)نظامی پور و احدی، 

 را آنها رفتاری ثابت الگوی که است فردی ويژگی های از آن دسته بیانگر شخصیت
 اب و مهمترين جمله از اما دارد وجود شخصیتی زيادی خصوصیات چه می دهد. اگر نشان

 ستا بوده عاملی پنج اخیر مدل دهه های در شخصیت صفات بررسی در نفوذترين مدل ها
است)شاکريان و  داده اختصاص خود به را شخصیت درحوزه پژوهش همه، از بیش که

 ها آن یزندگ کیفیت و افراد زندگی نحوه بر کلی طور به شخصیت (. سازه1390همکاران، 
 وانشناختیر ساختار و بعد ترين اصلی فرد هر شخصیت. است گذار اثر چشمگیری به صورت
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 چشم و همم بسیار نقش و کند می کمک وی سبک زندگی گیری شکل به که است فرد هر
 مهم فرادا که شخصیت هستند معتقد محققان از بسیاری واقع در. دارد افراد سالمت در گیری
 ايجاد، در و آيد می شمار به زندگی کیفیت و سالمتی ، سازگاری در گذار تاثیر عامل ترين

(. 1394کند)رعايی،  می ايفا را مهمی نقش روانی اختالالت عالئم بردن میان از يا کاهش
باال بودن کیفیت زندگی در هر کشور نشانه توسعه پايدار و همه جانبه در آن جامعه است و 
در نظر گرفتن زنان در برنامه های توسعه و تالش برای بهبود وضعیت زندگی آن ها مساله 

 را ناديده گرفت. زنان نیمی ازای است که برای رسیدن به پیشرفت همه جانبه نبايد آن 
جمعیت را تشکیل می دهند و سالمت آنان زيربنای سالمت خانواده ها و جوامع است. از اين 
رو مطالعه کیفیت زندگی زنان و سالمت زنان بسیار حائز اهمیت بوده است)فنی و همکاران، 

شگیری ار و پی(. لذا با توجه به اهمیت کیفیت زندگی در زندگی زنان سرپرست خانو1394
از آسیب های اجتماعی که زنان سرپرست خانوار در معرض آن ها هستند، انجام پژوهش در 
زمینه ارتقای کیفیت زندگی اين زنان، امری حیاتی به شمار می رود. لذا پژوهشگر در اين 
تحقیق قصد دارد نقش ويژگی های شخصیتی در  کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار را 

 يد.مطالعه نما

 ه پژوهشپیشین
با مرور پژوهش های صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر می توان دريافت که ابعاد صفات 
و ويژگی های شخصیتی، در بحث کیفیت زندگی موثر بوده اند. در ادامه به مرور پژوهش 

 های داخلی و خارجی در اين زمینه پرداخته می شود؛
های شخصیتی و کیفیت  ابطه بین ويژگیبررسی ر( به 1394لعلی سرابی و همکاران)

یفیت ک اين پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین ويژگی های شخصیتی وپرداختند.  زندگی
جامعه آماری اين پژوهش را  زندگی کارکنان در دانشگاه آزاد استان اصفهان انجام شد.

تصادفی  نفر به صورت 180تشکیل می دهد. تعداد  اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
ات ماهینظر  از  گرديدند. پژوهش از نظر هدف کاربردی و انخابنمونه آماری  ساده به عنوان

 اطالعات پرسشنامه ويژگی های همبستگی می باشد. ابزار گردآوری -توصیفی  ،و روش
سؤالی وير و شربورن بود. داده ها توسط آزمون  36سوالی و کیفیت زندگی 60شخصیتی 

، آزمون ضريب همبستگی، تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افرار توصیفی های آماری
اس پی اس اس مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. يافته های تحقیق نشان داد که با وجدان 
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وکلی کوه جهری . تهای شخصیتی می تواند کیفیت زندگی را پیش بینی کند ويژگی بودن از
های شخصیتی با کیفیت زندگی همسران بیماران گیرابطه ويژ( به مطالعه 1396و کهرازئی)

ه ای پیمايشی از نوع همبستگی است کپژوهش، مطالعه پرداختند. اين دچار ناتوانی جسمانی
انجام شد. جامعه اين تحقیق را تمامی همسران بیماران دچار ناتوانی  1393-94در سال 

نفر از  100ز اين جامعه دهند. اجسمانی تحت پوشش سازمان بهزيستی کرمان تشکیل می
همسران بیماران دچار ناتوانی جسمانی به روش در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش 

سؤالی کیفیت  36نامه عاملی نئو و پرسشنامه شخصیتی پنجمتغیرهای پژوهش از پرسش
، آمار توصیفی، روش spssها با استفاده از نرم افزارزندگی واروشربون استفاده شد. داده

ها نشان داد بین نتايج حاصل از داده .وتحلیل شدمبستگی و تحلیل رگرسیون تجزيهه
یت زندگی پذيری، با کیفگرايی، دلپذيربودن و مسئولیتهای شخصیتی مانند برونويژگی

همچنین بین  د.داری وجود دارهمسران افراد دچار ناتوانی جسمانی رابطه مثبت و معنی
ا کیفیت زندگی همسران افراد دچار ناتوانی جسمانی رابطه نژندی بويژگی شخصیتی روان

های توان استنباط کرد که ويژگیبا توجه به نتايج می. داری وجود داردمنفی و معنی
شخصیتی مراقبان افراد معلول، ارتباط مؤثری با کیفیت زندگی آنان و به تبع آن بیماران دارد 

از بیماری برای خانواده و بیماران فراهم و بستر مناسبی را برای کاهش مشکالت ناشی 
 .کندمی

( به مطالعه ويژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی مرتبط با 2018) پريرا و همکاران
سالمتی: نقش واسطه استراتژی های مقابله و پريشانی روانی پرداختند. هدف اصلی اين مطالعه 

ت زندگی مرتبط با سالمتی کیفی بررسی ارزيابی ويژگی های شخصیتی مشخص در نمره های
ويژگی  .و کشف چگونگی ارتباط اين سبک با شیوه های مقابله و پريشانی روانی می باشد

کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی بود، باز بودن  های شخصیتی که بهترين پیش بینی کننده
کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی ، همراه با سبک  تجربه، ايجاد يک مدل توضیحی برای

سبک مقابله ای هیجانی و پريشانی  قابله ای هیجانی و عالئم افسردگی و اضطراب بود.م
یندر اسککیفیت زندگی مرتبط با سالمتی بودند.  روانی، واسطه ی ارتباط بین باز بودن و

( به تحلیل ويژگی های شخصیتی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی زنان 2016) ماتیکا و همکاران
وامل ژنتیکی پرداختند. کیفیت زندگی را می توان به عنوان يک ارزيابی يائسه با توجه به ع

شخصیت فاکتوری است که  ذهنی از جنبه های مختلف عملکرد انسان شناخت. ويژگی های
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اقدامات انجام شده توسط افراد و گرايش آنها به واقعیت را به نحوی خاص تعیین می کند.  
تأثیر  کیفیت زندگی ت ممکن است بر ارزيابیدر اين پژوهش فرض بر اين است که شخصی

بگذارد. همچنین در اين پژوهش تأثیر شخصیت بر کیفیت زندگی زنان يائسه بررسی می 
اين پژوهش با استفاده از  زن يائسه در شمال غربی لهستان بود. 214شود. اين مطالعه شامل 

د. نتايج نشان داد بو 56.8انجام شد. میانگین سن زنان  SF-36 و NEO-FFI پرسشنامه
 کارانمداحی و هم صفات شخصیتی ممکن است به ارزيابی کیفیت زندگی کمک کند.

( به بررسی کیفیت زندگی و صفات شخصیتی پنج عامل عوامل اضطراب مرگ در 2011)
. هدف اين پژوهش بررسی رابطه کیفیت زندگی و دانشجويان دانشگاه شاهد پرداختند

مرگ است. صفات شخصیت شامل پنج جزء پرسشنامه  ويژگی های شخصیتی و اضطراب
شامل روان نژندی، باز بودن، توافق پذيری، برون گرا و وجدان بودن است.  NEO پنج عامل

دانشجوی دانشگاه شاهد به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. نتايج به دست آمده نشان  55
ی وجود کوس و معنی دارداد که بین کیفیت زندگی و صفات شخصی قابل قبول رابطه مع

عالوه بر اين،  .دارد و بین ويژگی های شخصیتی نورولوژيک رابطه معناداری وجود دارد
بین کیفیت زندگی و ديگر ويژگی های شخصیتی )بی ثباتی، باز بودن و وجدان( ارتباط 

همبستگی مثبت  .معناداری وجود دارد اما ارتباط معنی داری با اضطراب مرگ وجود دارد
عنی داری با اضطراب مرگ و ويژگیهای شخصیتی روانشناختی وجود دارد که همبستگی و م

منفی با صفات شخصیت مطلوب دارد و همبستگی منفی با ديگر ويژگی های شخصیتی 
( به مطالعه تأثیر ويژگی های 2011) بال و ساهین)برونگرايی، باز بودن و وجدان( دارد. 

آنان پرداختند. (QoL)  ه شناختی بر کیفیت زندگیشخصیتی زنان و برخی متغیرهای جامع
ساله انجام شد. در اين  64تا  45زن ترک بین  320اين مطالعه مقطعی و همبستگی در میان 

 پژوهش از مقیاس شخصیت سروانتس و پرسشنامه کیفیت زندگی يائسگی جمع آوری شد.

یالت، ا وضعیت تحصسال بود. کیفیت زندگی يائسگی ب 51.8میانگین سن شرکت کنندگان 
سطح درآمد، وضعیت کار، روال تمرين، مشکالت سالمتی مزمن، حمايت از خانواده / 
دوستان و وقايع منفی زندگی ارتباط دارد. يافته های اين پژوهش نشان می دهد که سطوح 

در زنان  کیفیت زندگی باالتری از درونگرايی و سطوح باالتر روان رنجوری منجر به کاهش
نتايج اين مطالعه از اين فرضیه پژوهش پشتیبانی می کند که ويژگی شخصیت  ی شود.يائسه م

زنان بازی می کند. چیو و  کیفیت زندگی در طول دوره انتقال يائسگی نقش مهمی در
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( به مطالعه عامل های اثر گذار بر کیفیت زندگی زنان در نیمه پايانی زندگی 2008همکاران)
ن مسن تر در شرق آسیا، و به طور خاص تايوان، تحقیقات کمی شان پرداختند. در میان زنا

در مورد کیفیت زندگی و مراقبت های بهداشتی دريافت شده برای رسیدگی به عالئم 
يائسگی وجود دارد. اين مطالعه عوامل موثر بر کیفیت زندگی زنان میان ساله در تايوان را 

 2002سالگی در سال  77تا  43زن در سن  1250مورد بررسی قرار داد. در اين مطالعه مقطعی 
بررسی شدند. برای آزمون روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها، همبستگی، رگرسیون 
چندگانه و تجزيه مسیر مورد استفاده قرار گرفت. سن، وضعیت زناشويی، تحصیالت و پوکی 

یفیت زندگی ر اجزای کاستخوان نیز دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم، مثبت و منفی ديگر ب
در هنگام برنامه ريزی برای ارتقای سالمت زنان بعد از میانسال، بايد به کاهش عالئم  هستند.

صفات شخصیتی، ( به مطالعه 2007) چپمن و همکاران و همچنین کیفیت زندگی توجه کرد.
سن م کیفیت زندگی و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت از جمله مراقبت های اولیه از افراد

پرداختند.  هر دو آموزش پايین و ويژگی شخصیتی روان نژندی با کیفیت زندگی مرتبط با 
در افراد مسن همراه است، اما نقش ديگر ويژگی های شخصیتی کمتر شناخته  سالمت زندگی

ويژگی شخصیتی کاستم و مک کری و سالمت  5شده است. در اين پژوهش به بررسی 
 ی ها پرداخته شد.سالمندان در طیفی از بیمار

بنا به تعريف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در 
زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند، اهداف،انتظارات، 
استانداردها و اولويت های شان است. پس موضوعی کامال ذهنی بوده و توسط ديگران قابل 

ر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی استوار است )شکريازی و حیاتی، مشاهده نیست و ب
(. مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه های بهداشتی و بیماری های روانی محدود می 1395

شد، اما در طی دو دهه گذشته، اين مفهوم از زمینه های بهداشتی، زيست محیطی و 
اء يافته است. امروزه عالوه بر عوامل فوق، در روانشناختی صرف، به مفهومی چند بعدی ارتق

فنی ) بررسی های مربوط به کیفیت زندگی، از عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز ياد می کنند
(. کیفیت زندگی مقوله ای میان رشته ای و مفهومی چند بعدی و پويا می 1394و همکاران، 

يی و از زمان و مکان جغرافیاباشد که متشکل از ابعاد عینی و ذهنی است. کیفیت زندگی 
نظام ارزشی جامعه متاثر می باشد و به احساس رضايت فرد از شرايط زندگی اطالق می شود. 
برنامه ريزی برای ارتقاء کیفیت زندگی شهری هم با آمار و ارقام های عینی و واقعی زندگی 
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ارتباط است. چه شهروندان و هم با درک روانی و ذهنی افراد از موقعیت زندگی آن ها در 
بسا افرادی با امکانات مالی مناسب، در ذهن خود هیچ احساس رضايتی از زندگی خويش 
نداشته باشند و يا برعکس افرادی با سطح پايینی از استانداردهای زندگی، به عللی متفاوت 
از زندگی خويش اظهار رضايت نسبی و يا حتی کامل داشته باشند. در همین ارتباط تحقیقات 

ین المللی نیز بر اين نکته تاکید دارد که داشتن شرايط زندگی مناسب با تخمین شاخص ب
های عینی همیشه به معنی شادی و احساس سالمت نیست و برعکس )اسچینز و بولهوور، 

2004  .) 
شخصیت به ويژگی های بیرونی و قابل رويت افراد اشاره دارد. اما شخصیت تنها به نقابی 

شده و نقشی که بازی می شود اشاره ندارد. هنگامی که از شخصیت سخن که بر چهره زده 
به میان می آيد، ويژگی های متعدد فرد، کلیت يا مجموعه خصوصیات گوناگون که از 
صفات جسمانی فراتر می رود لحاظ می شود. اين واژه تعداد زيادی از خصوصیات ذهنی و 

 ست نتوان به طور مستقیم آن ها را ديد وهیجانی را در بر می گیرد، خصوصیاتی که ممکن ا
ويژگی  (.1395يک فرد شايد سعی کند آن ها را مخفی نمايد)کارگرشورکی و همکاران، 

های شخصیتی، عمدتا به توصیف و پیش بینش رفتار انسان می پردازد تا اينکه در ارتباط با 
ی تواند منجر ا که مگسترش و تغییر در آن باشد. ويژگی های شخصیتی، ريشه تفاوت هايی ر

(. ويژگی های شخصیتی عبارت 2009به نتايج گوناگونی گردند را نشان می دهند)لیائو و لی، 
است از مجموعه سازمان يافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتا ثابت و پايدار که يک 

راد قرار ففرد را از فرد ديگر متمايز می سازد و می تواند مبنای درجه بندی يا اندازه گیری ا
در واقع ويژگی های شخصیتی، صفات پايداری هستند که از موقعیتی  (.1391گیرد )شاملو، 

به موقعیت ديگر چندان تغییرنمی کنند. آن ها گرايش های باثبات و بادوام پاسخ دهی به 
شیوه يکسان به محرک های مختلف می باشند و می توانند، پیش بینی کننده ی رفتار فرد در 

های مختلف باشند. اين ويژگی ها می توانند فرد را در برابر برخی اختالالت آسیب  موقعیت
پذير سازند. نظريه ی پنج عاملی شخصیت امروزه يکی از جامع ترين نظريات در عرصه ی 
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، برون 1مطالعه شخصیت می باشد که متشکل از پنج عامل بزرگ شخصیتی روان نژند گرايی
 (.1390)خانجانی و اکبری،  است 5، و خوشايندی4عطاف پذيری، ان3، با وجدان بودن2گرايی

در باب شخصیت، نظريه پنج عامل کاستم و مک کری است. بر اساس اين ديدگاه 
شخصیت دارای سلسله مراتبی با پنج بعد اصلی در باالترين مرتبه و قابل فروکاهی به اجزا يا 

ی، وان نژند گرايی، برونگرايصفات رده پايین تر است. پنج عامل اصلی شخصیت شامل ر
تجربه پذيری، دلپذير بودن و وجدان گرايی هستند. از طرفی تعاريف مختلفی از کیفیت 
زندگی صورت گرفته است و شاخص های مختلفی را برای سنجش سطح آن در يک جامعه 
استفاده کرده اند که بدون شک معتبرترين آن ها بنا بر تعريف سازمان بهداشت جهانی است 

بعد تعريف می شود که شامل سالمت جسمی، سالمت روانی، روابط  4که کیفیت زندگی در 
 اجتماعی و سالمت محیط اطراف.

 اين مدل بر اساس بررسی مبانی نظری تحقیق، به شکل ذيل تدوين گرديده است؛

 . مدل تحقیق1شکل 

 

 روش 
ای عهتحقیق توسروش اين تحقیق از نظر نوع پژوهش يک تحقیق کمی، از نظر هدف يک 

و کاربردی است. همچنبن اين تحقیق از نظر استراتژی تحقیق يک پژوهش توصیفی از نوع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Neuroticism 

2. Extroversion 

3. Conscientiousness  

4. Openness 

5. Agreeableness 

های ویژگی

 تشخصی

 ییروان نژند گرا

 ییبرونگرا

 یریتجربه پذ

 بودن ریدلپذ

 ییوجدان گرا

کیفیت 

 زندگی

 سالمت جسمی

 سالمت روانی

 روابط اجتماعی

سالمت محیط 

 اطراف
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معلولی می باشد. بعالوه مبانی نظری اين تحقیق که به کمک روش -پیمايشی و همچنین علی
 وردهای مکتابخانه ای و با ابزار مقاالت و کتاب ها و سايت ها و... بدست آمد. همچنین داده

 .نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق نیز به کمک روش میدانی و با ابزار پرسشنامه بدست آمد

جامعه آماری در اين تحقیق زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به مراکز کارآفرينی 
نفر  4200مراجعه کرده اند. طبق آمار حدود  1398شهرداری تهران می باشد که در بهار 

نفری تحقیق، حجم نمونه در اين  4200با توجه به حجم جامعه  د.عضو اين مرکز می باشن
نفر  352تحقیق از فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمده است. که حجم نمونه 

نفر از  4200نفر از بین  352همچنین در اين تحقیق، برای انتخاب  تخمین زده شده است. 
 قه شهرداری استفاده شده است. روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی بر اساس منط

همچنین برای سنجش کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار، از پرسشنامه کیفیت زندگی 
سوال می باشد،  26سازمان بهداشت جهانی استفاده کرده کرده است که شامل چهار بعد و 

همچنین به منظور شناخت ويژگی های شخصیتی زنان سرپرست خانوار، از پرسشنامه 
بعد است، استفاده می شود. در مجموع پرسشنامه  5دارد نئو استفاده می شود که دارای استان

 از دو بخش سؤاالت عمومی و سؤاالت تخصصی تشکیل گرديده است.
پايايی و روايی در اين تحقیق با توجه به اين که در اين تحقیق از تلفیق چند پرسشنامه 

ز ترجمه آن ها، برای بررسی روايی پرسشنامه از استاندارد استفاده شده است؛ لذا محقق بعد ا
اده شد نظر دروايی صوری استفاده شده است؛ به اين صورت که پرسشنامه به يازده صاحب

و از آنان در مورد هر سؤال  و توانايی آن سؤال در خصوص ارزيابی هدف مربوطه 
وايی در نهايت ر نظرخواهی شد و با نظر آنان اصالحات جزئی در پرسشنامه صورت گرفت و

پرسشنامه توسط آنان مورد تأيید قرار گرفت. همچنین به منظور سنجش پايايی تحقیق از 
ها در يک دهد چگونه آيتمضريب آلفای کرونباخ که نوعی ضريب پايايی است که نشان می

 30اند، استفاده شد.  برای اين کار محقق مجموعه، به نحو مناسب به يکديگر گره خورده
نامه را در نمونه اولیه تحقیق توزيع و بعد از جمع آوری و استفاده از آزمون آلفای پرسش

 7/0کرونباخ،  با توجه به اين که پايايی هر متغیر و همچنین پايايی کل پرسشنامه باالتر از 
توان مدعی شد که پرسشنامه اين تحقیق از پايايی کافی باشد)مقدار مجاز( لذا میمی

 د.باشبرخوردار می
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در اين پژوهش، محقق بايد به کمک روش معادالت ساختاری به بررسی مدل پیشنهادی 
اسمیرنوف، نرمال بودن داده های -تحقیق بپردازد. اما ابتدا به کمک آزمون کلوموگراف

حاصل از پرسشنامه را مورد بررسی قرار داده است چرا که اين مساله يکی از شروط استفاده 
لذا  ها؛ر روش معادالت ساختاری می باشد. با توجه به نرمال بودن دادهاز نرم افزار مناسب د

در اين بخش محقق می تواند به کمک نرم افزار لیزرل)آزمون تحلیل مسیر( به آزمون 
فرضیات تحقیق بپردازد. اما قبل از آن محقق به کمک آزمون تحلیل عاملی تايیدی به بررسی 

روايی سازه متغیرها را تايید شود. در واقع هدف از  هر يک از متغیرهای تحقیق پرداخت تا
انجام آزمون تحلیل عاملی تايیدی اين مساله است که معلوم شود سواالت هر متغیر به خوبی 
متغیرهای خود را سنجیده اند)در دو حالت ضريب معناداری و تخمین استاندارد(. سپس به 

 کمک آزمون تحلیل مسیر به بررسی مدل تحقیق پرداخت

 مدل تحقیق در حالت ضريب استاندارد .2شکل 
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 مدل تحقیق در حالت ضريب معناداری .3شکل 

 

، 1های خاصی مثل نیکويی برازشبرای بررسی میزان برازش اين مدل تحقیق از شاخص
، ريشه خطای میانگین 3، ريشه میانگین مربعات باقیمانده2شاخص نیکويی برازش اصالح شده

 6و شاخص برازش افزايشی 5(بنتلرـ بونت)اخص برازش هنجار شده ، ش4مجذورات تقريب
ها در مقايسه با مقدار مجاز در وضعیت در اين تحقیق همه اين شاخص کهگردد استفاده می

 باشد. در واقع مدل زمانی نیکومطلوب تری قرار دارد که نتايج حاکی از برازش مطلوب می
از قرار گرفته باشند، اگر ضرايب محاسبه شده است که  ضرايب محاسبه شده در محدوده مج

در خارج از محدوده مجاز باشند، بدين معنی است که آن شاخص ضعیف برازش شده است. 
 ها، برازش خوبی دارند.ساختاری مدل فوق نشان داده که شاخص های مدلوضعیت شاخص

ق به بررسی م تحقیفرضیه اول تا پنجبا توجه به يافته های حاصل از آزمون تحلیل مسیر، 
 ته است. پرداخ زنان سرپرست خانوار بر کیفیت زندگی اثر ابعاد ويژگی های شخصیتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. GFI 

2. AGFI 

3. RMR 

4. SRMR 

5. NFI 

6. IFI 
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 . نتايج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری: فرضیه های تحقیق1جدول 

 یضريب معناداررای تأيید و رد فرضیات تحقیق اصوال از مقدار و ب Lisrelدر نرم افزار 
ر از تبزرگ ضريب معناداریو ضريب استاندارد استفاده می شود. در صورتی که مقدار 

می باشد و همچنین در صورتی که ضريب استاندارد کم تر از  -96/1يا کوچکتر از  96/1
 را رد نمود.  0Hباشد، می توان فرضیه  -5/0و يا بیشتر از  5/0
 بدست آمده  ضريب معناداری مقدارجا که بر اساس جدول فوق، در فرضیه اول: از آن

باشد، می 96/1تر از ( که اين مقدار بزرگ58/4از حالت ضريب معناداری برابر است با )
( است که اين مقدار باالتر 71/0و همچنین ضريب استاندارد بین دو متغیر برابر است با )

تأيید  1Hرد و  0H، فرضیه %95توان نتیجه گرفت که با اطمینان ی باشد؛ لذا میم 5/0از 
 ثرا نژندگرايی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار گردد. به عبارت ديگر: روانمی

 از اين رو فرضیه اول پژوهش مورد تأيید است.  ( دارد. 71/0) مستقیم و معناداری

 بدست آمده  ضريب معناداری مقداراس جدول فوق، جا که بر اسدر فرضیه دوم: از آن
باشد، می 96/1تر از ( که اين مقدار بزرگ91/6از حالت ضريب معناداری برابر است با )

( است که اين مقدار باالتر 65/0و همچنین ضريب استاندارد بین دو متغیر برابر است با )
تأيید  1Hرد و  0H، فرضیه %95 توان نتیجه گرفت که با اطمینانمی باشد؛ لذا می 5/0از 
 ثراگردد. به عبارت ديگر: برونگرايی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار می

 از اين رو فرضیه دوم پژوهش مورد تأيید است.  ( دارد. 65/0) مستقیم و معناداری

 ه بدست آمد ضريب معناداری مقدارجا که بر اساس جدول فوق، در فرضیه سوم: از آن
باشد، می 96/1تر از ( که اين مقدار بزرگ64/5ت ضريب معناداری برابر است با )از حال

( است که اين مقدار باالتر 84/0و همچنین ضريب استاندارد بین دو متغیر برابر است با )
تأيید  1Hرد و  0H، فرضیه %95توان نتیجه گرفت که با اطمینان می باشد؛ لذا می 5/0از 

 نتیجه ضريب معناداری ضريب استاندارد متغیر وابسته متغیر مستقل شماره فرضیه

 0Hرد  13/7 71/0 یفیت زندگیک روان نژندگرايی فرضیه اول

 0Hرد  58/4 65/0 کیفیت زندگی برونگرايی فرضیه دوم

 0Hرد  91/6 84/0 کیفیت زندگی تجربه پذيری فرضیه سوم

 0Hرد  64/5 79/0 کیفیت زندگی دلپذير بودن فرضیه چهارم

 0Hرد  22/4 68/0 کیفیت زندگی وجدان گرايی فرضیه پنجم
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 ثرا پذيری در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار گر: تجربهگردد. به عبارت ديمی
 از اين رو فرضیه سوم پژوهش مورد تأيید است. ( دارد. 84/0) مستقیم و معناداری

 بدست  ضريب معناداری مقدارجا که بر اساس جدول فوق، در فرضیه چهارم: از آن
 96/1تر از ار بزرگ( که اين مقد22/4آمده از حالت ضريب معناداری برابر است با )

( است که اين 79/0باشد، و همچنین ضريب استاندارد بین دو متغیر برابر است با )می
 0H، فرضیه %95توان نتیجه گرفت که با اطمینان می باشد؛ لذا می 5/0مقدار باالتر از 

رست بودن در کیفیت زندگی زنان سرپ گردد. به عبارت ديگر: دلپذيرتأيید می 1Hرد و 
از اين رو فرضیه چهارم پژوهش مورد تأيید ( دارد. 79/0) مستقیم و معناداری اثر وارخان

 است.  

 مده بدست آ ضريب معناداری مقدارجا که بر اساس جدول فوق، در فرضیه پنجم: از آن
باشد، می 96/1تر از ( که اين مقدار بزرگ99/4از حالت ضريب معناداری برابر است با )

( است که اين مقدار باالتر 60/0تاندارد بین دو متغیر برابر است با )و همچنین ضريب اس
تأيید  1Hرد و  0H، فرضیه %95توان نتیجه گرفت که با اطمینان می باشد؛ لذا می 5/0از 
 ثرا گرايی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار گردد. به عبارت ديگر: وجدانمی

 ن رو فرضیه پنجم پژوهش مورد تأيید است.  از اي( دارد. 60/0) مستقیم و معناداری

 بحث و نتیجه گیری
محقق پس از تجزيه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و آزمون فرضیات، به نتايج ذيل 

 رسید؛
زنان  یگزند کیفیتدر  يیروان نژند گرابا توجه به آزمون تحلیل مسیر معلوم شد که 

ست زنان سرپرعبارت ديگر در صورتی که  به اثر منفی معناداری دارد. سرپرست خانوار
خود را تحت فشارهای روحی، تنهايی و غم، تنش، دلسردی و احساس درماندگی  خانوار

سمی، شامل سالمت ج زنان سرپرست خانوار یزندگ توصیف کنند، می تواند بر کیفیت
باشد که  خاطر روانی، محیطی و روابط اجتماعی تاثیرگذار باشد. اين مساله می تواند به اين

يکی از عوامل اثرگذار بر آسیب پذيری يا بهزيستی افراد و کیفیت زندگی صفات شخصیت 
آنهاست. صفات شخصیت از طريق اثرگذاری بر تفسیر فرد از رويدادهای محیطی، فرايند 
انطباق و سالمت روانشناختی و جسمی را تخريب و يا تسهیل می کند. در اين میان روان 

ا تاثیر سوئی که به تفسیر و توصیف رويدادها در زندگی افراد دارد، اثرات منفی نژندگرايی ب
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بر وجوه کیفیت زندگی افراد دارد. چرا که فرد با احساسات ناخوشايند و بدبینی، 
عملکردهای طبیعی زندگی خود را با مشکل مواجه می کند و موجب به مخاطره افتادن 

ر بسیاری از پژوهش ها روان نژندگرايی تاثیر کیفیت زندگی خويش می شود. در واقع د
منفی سالمت روحی و جسمی افراد داشته و حتی روابط اجتماعی وی را تخريب می نمايد 
و موجب نارضايتی از شرايط زندگی می گردد. در واقع روان نژندگرايی با از بین بردن 

های روحی، جسمی شادکامی و خوش بینی زنان سرپرست خانوار، آنان را در معرض آسیب 
و اجتماعی می نمايد که اين عناصر کیفیت زندگی آنان را مختل می کند. چرا که اين 
عواطف شکننده مانع از ايجاد حس شادکامی و موفقیت و بروز توانمندی آنان می شود. در 

اثر  انوارزنان سرپرست خ یزندگ کیفیتدر  يیبرونگرافرضیه دوم تحقیق معلوم شد که 
، سر حال و سر زنده، زنان سرپرست خانوارعبارت ديگر در صورتی که  ارد. بهمعناداری د

المت آنان شامل س یزندگ سرشار از انرژی، خوش بین و فعال باشند، می تواند بر کیفیت
جسمی، روانی، محیطی و روابط اجتماعی تاثیرگذار باشد. اين مساله می تواند به اين خاطر 

ايل به عضويت در گروه های متعددی هستند و از شبکه های باشد که افراد برون گرا متم
خانواده و دوستان به عنوان حمايت اجتماعی استفاده می کنند، در نتیجه کنار آمدن با 
مشکالت برای آنها آسان تر است و در مقابله با مسايل خود امید بااليی دارند. برونگرايی، 

عواطف اجتماعی، تجربه حوادث لذت بخش  از طريق تقويت آمادگی فرد در زمینه روابط و
و عواطف مثبت را افزايش می دهد و از اين طريق به فرد کمک می کند تا در شرايط آرام 
يافته تر و خوشبینانه تر از توانمندی های ارتباطی و شناختی خود برای ارزيابی عواطف و 

اجتماعی  دن، قاطعیت وهیجان ها استفاده کند. ويژگی های ديگر برونگرايی شامل مثبت بو
بودن نیز می توانند به سهم خود آمادگی های فرد را در زمینه روابط و عواطف اجتماعی 
تقويت و همین امر سبب بهینه تر جنبه های مختلف سالمت روان، امید به زندگی و کیفیت 

 زندگی افراد گردد.

 ارد. بهناداری داثر مع زنان سرپرست خانوار یزندگ کیفیتدر  یريتجربه پذهمچنین 
، حس کنجکاوی و لذت جويی برای زنان سرپرست خانوارعبارت ديگر در صورتی که 

سمی، آنان شامل سالمت ج یزندگ کسب تجارب جديد داشته باشند، می تواند بر کیفیت
روانی، محیطی و روابط اجتماعی تاثیرگذار باشد. اين مساله می تواند به اين خاطر باشد که 

گی شخصیتی با نگرش های مثبت نسبت به تجربه های جديد همراه است و اين نوع ويژ
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افرادی که تجربه پذيرند عموما هوشمند، گشوده و روشنفکر هستند و در مقابل مسائل 
مختلف زندگی با انعطاف بیشتری برخورد می کنند. به تجربه های جديد با ديدی مثبت نگاه 

جوامع شهری الجرم با تغییر و تحول و چالش های می کنند. به ويژه امروزه که بسیاری از 
جديدی روبرو هستند و تغییر جز الينفک زندگی افراد محسوب می شود. لذا زنان سرپرست 
خانواری که دارای چنین ويژگی شخصیتی هستند با مسائل زندگی خود توان رويارويی 

ان اثرگذار است فیت زندگیشبهتری داند و بهتر نیز عمل می کنند. اين عملکرد بهتر نیز بر کی
چرا که آنان را توانمند نموده است تا بر چالش های روابط و محیط پیرامونی خود فائق شوند 
و از طرفی با رويکردی هوشمندانه و با ديدی باز سالمت روانی و جسمانی خود را تضمین 

 لپذير بودنه دمی کنند. در فرضیه چهارم تحقیق با توجه به آزمون تحلیل مسیر معلوم شد ک
که  عبارت ديگر در صورتی اثر معناداری دارد. به زنان سرپرست خانوار یزندگ کیفیتدر 

، ديگران دوستشان دارند و اطرافیان را با حسن نیت می بینند و به زنان سرپرست خانوار
انی، آنان شامل سالمت جسمی، رو یزندگ ديگران سريعا اعتماد کنند، می تواند بر کیفیت

طی و روابط اجتماعی تاثیرگذار باشد. اين مساله می تواند به اين خاطر باشد که محی
در  با مشکالت مؤثر است، در حالی که برخی افرادهای شخصیتی بر شیوه رويارويی ويژگی

روند، برخی ديگر احساسات و هیجانات خود را ابراز مواجهه با مشکالت در خود فرو می
های شخصیتی، هر فرد در برابر بسته به نوع ويژگی .خواهندمیکنند يا از ديگران کمک می

ن می توانند تواهای شخصیتی دهد. برخی ويژگی، واکنش خاصی از خود نشان میمحیط
افراد را در رويارويی با مسائل مختلف زندگی، افزايش دهند و برخی نیز توان افراد را کاهش 

های  رايشگ د برونگرايی، شاخص توافق برهمانن می دهند. ويژگی دلپذيری به سبب آنکه
فردی تاکید دارد. افراد دارای نمرات باال در اين شاخص به ديگران اعتماد بیشتری  ارتباط بین

ريا هستند اما نمرات پايین در مقیاس دلپذير بودن به ديگران  دارند، ساده، مخلص و بی
قت دست تحت تاثیر رحم و شفبدگمان و بدبین، چاپلوس ديگران و گاهی پرخاشگر و کمتر 

، دلپذيری سبب شکل گیری نگاهی مثبت به محیط اطراف و روابط زنند به بخشندگی می
فرد می شود، روح و روان فرد کمتر دچار عوارش ناخوشايند می شود و در کل به افراد 
کمک می کند تا نگاه مثبت تری به زندگی داشته باشند و نهايتا در فرضیه پايانی تحقیق 

 هاثر معناداری دارد. ب زنان سرپرست خانوار یزندگ کیفیتدر  مشخص شد وجدان گرايی
، خود را فردی مرتب و منظم بداند که زنان سرپرست خانوارعبارت ديگر در صورتی که 
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 یندگز طبق برنامه کار می کند و برای اهدافش شديداً تالش می کند، می تواند بر کیفیت
وانی، محیطی و روابط اجتماعی تاثیرگذار باشد. اين مساله می آنان شامل سالمت جسمی، ر

تواند به اين خاطر باشد که عموما افرادی که دارای ويژگی شخصیتی وجدان گرايی هستند، 
منظم و هدف مند هستند و عالقه مند به رشد و پیشرفت و تعالی هستن. اين افراد دارای قوه 

اعمال و رفتار خود می پردازند. زنان سرپرست تعمق و تفکر خوبی هستند و به ارزيابی 
خانواری که حائز اين ويژگی هستند، بیشتر به خود و نتايج کارشان متمرکز هستند و کمتر 
به مسائل پیرامونی و مشکالت خارج از خود اهمیت می دهند، لذا با تمرکز بر يک هدف، 

هبود فیت زندگی آنان را بو داشتن پشتکار رو به جلو حرکت می نمايند و همین روحیه کی
می بخشد چرا که سالمت روانی آنان کمتر دچار نوسان می شود، از نظر جسمی با توجه به 
قوه تدبیرشان، بیشتر مورد توجه است و تبلیغات اجتماعی مفید برای خود را راحت تر و سريع 

 تر می پذيرند و از پیشگامان هستند، روابط اجتماعی مسموم کمتری دارند. 
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گی )کیفیت ارتباطات و (. مطالعه تطبیقی کیفیت زند1395شکريازی، امید؛ حیاتی، صفر. )
های شخصیتی سالمندان( بین سالمندان ساکن در سرای سالمندان و سالمندان ويژگی

(، 28) 8،مطالعات جامعه شناسی ساکن در خانواده مورد مطالعه: سالمندان شهر ارومیه.
 .77-94صص 

کید بر (. سنجش کیفیت زندگی شهری با تأ1394فنی، زهره؛ حیدری، سامان؛ آقايی، پرويز. )
دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم  جنسیت، مطالعه موردی: شهر قروه.

 .78-65(، صص 12)6، شناسی شهری

کارگر شورکی، محمد حسین؛ حاجی محمدعلی جهرمی، مقداد؛ ناظری، علی؛ رشیدی، محمد 
های شخصیتی بر روی تسهیم دانش و رفتار کاری (. بررسی اثر ويژگی1395مهدی. )

مديريت منابع انسانی در صنعت  رانه کارکنان)مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت(.نوآو
 . 53-29( ،صص28) 7نفت، 

 های ويژگی بین رابطه بررسی(. 1394. ) سهیال میرزابابازاده، صابر؛ شکری، امیر؛ سرابی، لعلی
 شیراز، ربیتی،ت علوم و روانشناسی المللی بین کنفرانس اولین زندگی، کیفیت و شخصیتی
 .شیراز عرفی حکیم فناوری و علوم عالی موسسه

 تصور و شخصیتی های ويژگی نقش(. 1391. )آذر کیامرثی، معصومه؛ زاده، قلی نیلوفر؛ میکايیلی،
 يافته بی،عص اشتهايی بی اختالل دارای دانشجويان زندگی کیفیت بینی پیش در بدن از

 .19-5 صص ،(24)7 ،(اجتماعی شناسی روان)شناسی روان در نو های

گرانه امید به زندگی در رابطه بین (. نقش میانجی1394نظامی پور، الهام؛ احدی، حسن. )
مجله روانشناسی  گرايی و کیفیت زندگی بیماران ديالیزی.نژندی و برونهای روانعامل

 .69-58(،صص 4) 2و روانپزشکی شناخت، 
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