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چكيده
ــت. بسياري  ــت كه امروزه در مطالعات علوم اجتماعي مورد توجه قرار گرفته اس  كيفيت زندگي موضوعي اس
ــت فردي، رفاه و.....) به نوعي مرتبط با اين موضوع  ــاني(اميد زندگي،آموزش، بهداش ــاخص هاي توسعه انس از ش
مي باشند. گرچه در وهله اول نمي توان يك تعريف كامل و جامع از اين مفهوم ارائه نمود، اما مي توان آنرا در دو 
حوزه عيني و انتظاري زندگي فرد مورد بررسي قرار داد. اين مقاله با بررسي تحقيقات انجام شده در سطح كشور 
و همچنين بهره گيري از تعاريف سازمان بهداشت جهاني، نگاهي جامعه شناختي به موضوع نموده است. مفهومي 
ــي اين مفهوم و موضوع در  ــت. انتظار مي رود كه بررس كه ما در اين مقاله به آن پرداخته ايم، كيفيت زندگي اس
نهايت براي ما مشخص سازد كه كيفيت متفاوت زندگي تحت تأثير چه متغيرهايي قرار دارد. اين مقاله در صدد 
ــي تفاوت هاي كيفيت زندگي در ميان زنان شهر مشهد بر حسب وضعيت اشتغال آنان است. در اين مقاله  بررس
سعي مي شود به دو سوال ذيل پاسخ داده شود. چه شاخص ها و مؤلفه هائي را مي توان براي مفهوم كيفيت زندگي 
بكار برد؟ سهم هر يك از علل در تفاوت كيفيت زندگي افراد مورد مطالعه (زنان شاغل و غير شاغل ) چه ميزان 

مي باشد؟ 

واژ گان كليدي: كيفيت زندگي، حمايت هاي خانوادگي ، رضايت از زندگي، سرمايه اجتماعي
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• بررسي مفهومي و نظرى كيفيت زندگي 
بررسي مفهومي

ــت كه در درون ساختارها شكل  ــتن، تجربه اي اس  امروزه تجربه زندگي، تجربه امكانات و تجربه چگونه زيس
گرفته و تكرار مي شود.مردان و زنان درگير زندگي در سراسر دنيا تجربه هاي متفاوتي در باره چگونه زيستن را از 
سر مي گذرانند و به عبارت ديگر كيفيات زندگي متفاوتي را تجربه نموده و مي نمايند.بخش اعظم اين تجارب در 
درون ساختارهايي شكل مي گيردكه از قديم االيام تاكنون به صور گوناگون وجود داشته اند. كيفيت زندگي1 يك 
مفهوم تعريف نشده اي است كه سهل و ممتنع به نظر مي رسد. از يك سو كيفيت زندگي به عنوان پنداشتي از 
چگونگي گذران زندگي فرد مطرح مي شود و از بعدي ديگرموقعيت هاي نظير محيط پيراموني يا فرهنگ در يك 
جامعه معين را نيز شامل ميشود. به لحاظ مفهومي، كاربرد اين سازه را در شش حوزه مطرح نموده اند كه شامل 

(Ferrans،1996)موارد ذيل مي باشد
در زندگي عادي: به عنوان توان تامين نياز هاي اساسي و حفظ سالمت

در حوزه مطلوبيت اجتماعي: به عنوان توانائي فرد براي ايجاد يك زندگي مفيد اجتماعي
در حوزه شادكامي: به عنوان تعامل ميان احساس هيجان و افسردگي 

در حـوزه رضايـت از زندگي: به معناي ارزيابي فرد از كيفيت زندگي خود در همه حوزه هاي زندگي فردي 
و اجتماعي

در حوزه دسـتيابي به اهداف شخصي و در حوزه استعدادهاي فرد: به عنوان تواناييهاي بالقوه و بالفعل 
فرد (غفاري :12 ،1387) 

در نگاه مايلز اصطالح كيفيت زندگي معموال يا به عنوان برآوردهاي ذهني رضايت مندي و بهزيستي توصيف 
ــت آورده اند  ــادي و اجتماعي كه افراد يا گروه ها به دس ــتانده هاي اقتص ــا به عنوان مجموعه اي از س ــود ي ميش
ــي قرار داده و به نظر او الزمه  (Miles:1985) فيليپس ، كيفيت زندگي را در ابعاد فردي و جمعي مورد بررس
ــورداري از منابع مادي جهت برآورده كردن  ــي و برخ ــت زندگي فردي در بعد عيني ،تامين نياز هاي اساس كيفي
ــت و در بعد ذهني به داشتن استقالل عمل در افزايش رفاه ذهني شامل  ــت هاي اجتماعي شهروندان اس خواس
ــخصي و مشاركت اجتماعي اشاره ميكندودر بعد جمعي برثبات و  ــد ش رضايتمندي، هدفداري در زندگي و رش

( 2006:242:Phillips).پايداري محيط فيزيكي و اجتماعي و شبكه هاي اجتماعي تاكيد مي شود
 به هر حال مشخص است كه كيفيت زندگي داراي معاني مختلفي نزد افراد متفاوت است كه اين افراد بسته 
به متغيرهاي طبقه اجتماعي، جنس، سن، محل سكونت، وضعيت تأهل، وضعيت اشتغال و... تعاريف متفاوتي از 

كيفيت زندگي دارند.
 از دهه 1370 تاكنون بحث هاي متفاوت و گسترده اي در خصوص دو مفهوم كيفيت زندگي و سبك زندگي به 
مثابه مفاهيم مدرن صورت گرفته است. مفهوم كيفيت زندگي داراي حوزه هاي گسترده مطالعاتي است كه يكي از 
اين حوزه ها، مطالعات سالمت است. چالش هاي تئوريك و سنجش هاي گسترده اي حول اين موضوع صورت گرفته 
ــته بندي مي توان گفت كه دو رويكرد به اين مفهوم از همه مباحث و رويكردهاي ديگر متمايزند.  اما در يك دس
1.Quality of life (QOL)
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رويكرد اول كيفيت زندگي را به عنوان متغير و شاخصي جهت سنجش طبقه اجتماعي درنظر گرفته و به تعبيري 
كيفيت زندگي را متغير وابسته تعريف نموده كه تغييراتش بسته به متغيرهايي چون جنس، سن، طبقه اجتماعي 
و... مي باشد. رويكرد دوم با اعتقاد به اينكه شالوده هاي ساختاري (بخصوص طبقاتي) در جامعه معاصر به واسطه 
ــيار گسترده و ژرف از هم گسسته اند، به اين نتيجه رسيده اند كه  كيفيت  زندگي امري نيست كه در  تغييرات بس
نتيجه عضويت گروهي، طبقاتي يا استمرار كنش هاي اجتماعي فرد به او تفويض شود بلكه فرد در جامعه مدرن 
مختار است با گزيدن سبك زندگي خود كيفيت زندگي را به طور مداوم و روزمره بيافريند و در فعاليت هاي خود 

به صورت آشكاري مورد حفاظت و پشتيباني قراردهد.
 در ابتدا قبل از بررسي نظري مفهوم كيفيت زندگي الزم است تعاريف گوناگوني كه در اين زمينه مورد استفاده 
قرار مي گيرد را بررسي نمائيم. در واقع بايد پرسيد كه منظور از كيفيت زندگي چيست؟ اگر به دايره المعارف ها 
و فرهنگ هاي لغت مراجعه نمائيم در خواهيم يافت كه تعاريف گوناگوني در اين خصوص وجود دارد كه هر يك 
با برجسته نمودن يك يا دو شاخص تالش نموده اند كه آن را بر اساس آن شاخص ها تعريف نمايند، آنچه كه در 
همه اين تعاريف مي توان يافت اين است كه مفهوم و اصطالح كيفيت زندگي مفهومي متأخر است و چند صباحي 
ــتانداردي است كه در قياس با ديگر موارد مقايسه شده و  ــتر از عمر آن نمي گذرد. كيفيت به معني اخير اس بيش

حاصل مناسبي را در پي داشته است1 (اكسفورد 1035 ، 2005).
 كيفيت زندگي مفهومي است كه مي توان با بهره گيري از تعريف ذكر شده تا حدودي ابعاد آن را روشن نمود، 
سازمان بهداشت جهاني2 در 1948 سالمت را به داشتن وضعيتي فيزيكي، ذهني و اجتماعي كامل تعريف مي كند 
ونه صرفاً عدم وجود بيماري. بسياري از ديگر تعاريف ذكر شده از سالمت و كيفيت زندگي تالش داشتند اغلب 
ــحالي  ــازند و براي كيفيت زندگي مكرراً بر اجزاء تركيبي از رضايت و خوش اين دو مفهوم را به يكديگر مرتبط س
از زندگي تأكيد مي كردند. كيفيت زندگي مي تواند در مواردي بر اثر پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم نوسانات 
ــيار  ــكالت اقتصادي تحت تأثير قرار گيرد. از ديگر مفاهيمي كه به اين مفهوم بس زندگي به مانند بيكاري يا مش
ــد مي توان به مفهوم سالمتي مرتبط با كيفيت زندگي3 نام برد، كه استفاده از اين مفهوم غالباً به  نزديك مي باش
رفع ابهام در خود مفهوم كيفيت زندگي هنوز جايگاه خودرا در حوزه كيفيت زندگي نيافته است و دقيقاً مشخص 
ــت كه اين  ــت كه اين مفهوم چه جنبه هايي از كيفيت زندگي را در بر مي گيرد. اما توافق عمومي بر آن اس نيس
جنبه هاي آشكارمي تواند از يك تحقيق به تحقيق ديگر متفاوت باشد.اين مفهوم مي تواند در كل شامل سالمت 
عمومي، كاركرد مناسب فيزيكي، نشانه ها و عالئم مناسب فيزيكي، كاركرد مناسب حواس مختلف، كاركرد مناسب 
شناختي، ايفاي نقش اجتماعي، دارا بودن توان برقراري روابط اجتماعي، توان برقراري روابط جنسي و در مجموع 
وجودي سالم با تعريف استانداردهاي موجود در جامعه مي باشد. بنابراين در تعريف ما از كيفيت زندگي مي توان در 
مجموع آن را به وجود و كاركرد مناسب نشانه هاي فيزيكي، رواني و اجتماعي متناسب هر جامعه در فرد منتسب 
نمود. ما در اين مقاله برآنيم كه هر سه بعد كيفيت زندگي يعني فيزيكي، جسماني و رواني اجتماعي را مدنظر 

قرار دهيم.
1.Oxford Dictionary
2.World Health organization
3.HRGOL
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• ابزارهاي سنجش كيفيت زندگي
 يكي از اولين ابزارهايي كه به صورت گسترده به ارزيابي بيماران پرداخت،متعلق به كارفسكى بود كه مقياسي 
ــتفاده در محيط هاي كلينيك استفاده نمود.مقياس او بسيار ساده نمونه ها را در روي  ــال 1947 براي اس را در س
يك طيف از 0 تا 100 دسته بندي مي كرد و با شاخص هايي از قبيل طبيعي، بدون شكايت، بدون شواهد بيماري، 
سالمت را ارزيابي مي نمود. در سالهاي بعد، مقياس هاي ديگري مانند شاخص بارثل1 درست شده اند كه توانايي 
كاركردي، كاركرد فيزيكي و فعاليت زندگي روزانه2 را ارزيابي مي كردند. اگرچه اين پرسشنامه ها و مقياس ها امروزه 
به عنوان ابزاري براي توصيف كيفيت زندگي بكار برده مي شوند ولي در واقع آنها تنها يك بعد از كيفيت زندگي 
را به صورت كمي و به صورت جزئي از يك بيماري نمايش مي دهند.  دومين نسل از مقياس ها و پرسشنامه هاي 
كيفيت زندگي، در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، كه وضعيت سالمتي را به صورت كميت سنجي و كمي 
ــنجيد براي ارزيابي عمومي سالمت بكار برده شد. اين ابزارها بر كاركرد فيزيكي نشانه هاي روانشناختي و  مي س
فيزيكي، تأثيرات بيماري ها، مشاهده استرس و پريشاني رضايت زندگي استوار بود و تمركز نموده بود. گرچه اين 
ابزارها غالباً به عنوان ابزارها و پرسشنامه هاي كيفيت زندگي توصيف مي شدند، نويسندگان آنها ادعايي بر اينكه 
آنها ابزارهاي سنجش كامل كيفيت زندگي هستند نداشتند. به هر حال، پريتسمن و بام در1976 با پذيرفتن يك 
قياس خودارزيابي بدنبال روش هايي براي ارزيابي كيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان هستند. بيشتر توسعه 
ابزارهاي سنجش كيفيت زندگي بر پايه اين تالش هاي اوليه استوار است. اگرچه ابزارهاي جديدتر تأكيد بيشتري 
بر جنبه هاي ذهني به مانند احساسات، نقش اجتماعي و شناختي دارند، اغلب يك يا بيشتر كاركردهاي سؤاالت 
جهاني متمركز برسنجش شفاهي كيفيت زندگي است. به هر حال، علي رغم تغيير شمول اجتماعي و روانشناختي، 
ــت  ــت. بنابراين، اگر يك بيمار ناتوان از بدس اين ابزارها به ارتباط كيفيت زندگي با ظرفيت كاركردي مرتبط اس
ــالم، كاركردهاي اجتماعي و روانشناختي باشد، اين بيمار از بعد كيفيت زندگي فقير محسوب  آوردن فيزيك س
مي شود. اگرچه عموماً به نظر مي رسد كه اين فرضيه قابل قبول تري است اما اين موضوع با يك مشكل تئوريك 
مواجهه مي شود. به ويژه اينكه مسائل كاركردي، به ويژه كاركرد فيزيكي، ممكن است به عنوان متغيرهاي علمي 
كه انتظار مي رود بر كيفيت زندگي بيمار تغيير يا تأثير بگذارد مورد توجه قرار گيرد، اما اين ضرورتاً بازتاب بخش 
صحيحي از كيفيت زندگي آنها نيست. به عنوان مثال يك شخص مي تواند كيفيت زندگي فقيرانه اي را صرف نظر 
از اينكه آيا كاركردي فيزيكي نامناسبي را دارد داشته باشد. علي رغم اين محدوديت ها، بيشتر ابزارها ادامه تمركز 
بر وضعيت سالمتي، وضعيت كاركردي و بررسي مجموعه نشانه ها استوار است. تعداد ديگري از مدل هاي تئوريك 
كيفيت زندگي مانند مدل انتظارات كالمن اهداف ديگري را پيشنهاد كردند. او پيشنهاد كرد كه افراد داراي اهداف، 
ــنجش اختالف بين اميدها، آرزوها، انتظارات فرد و  ــتند و كيفيت زندگي يك س آمال و آرزوهايي در زندگي هس

تجارب حاضر فرد مي باشد.

1.Barthel
2.Activities of daily living (ADL)
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اين موضوع بر تفاوت بين اهداف انتظاري و پذيرفته شده و اهداف واقعي متمركز است.شكاف و فاصله ممكن 
ــخص يا تغيير انتظارات كمتر شود. ابزارها به مانند جدول ارزيابي كيفيت  ــت به وسيله بهبود كاركرد يك ش اس
زندگي فردي1 در مدل انتظارات به عنوان مفهوم پايه اي به وسيله كالمن مورد اشاره قرار گرفته است.  مدل نيازها 
در ارتباط با كيفيت زندگي و توانائي و ظرفيت يك شخص براي ارضاء نيازهاي معين خودش است. كيفيت زندگي 
وقتي در باالترين رده قرار دارد كه تمام نيازها برآورده شده باشد و وقتي در پائين ترين رده خود قرار دارد كه بخش 
كوچكي از نيازها برآورده شده باشد.  نيازها، شامل جنبه هايي به مانند: هويت، موقعيت يا وضعيت، احترام به خود، 
عاطفه، عشق، امنيت، لذت، خالقيت، غذا، خواب، عدم وجود درد، فعاليت و غيره است. هانت و مك كن در 1992، 
از اين مدل جهت ايجاد چند مدل سنجش كيفيت زندگي، استفاده نمودند.  داشتن يك نگرش مثبت به زندگي2 
بدون در نظر گرفتن شرايط بهداشتي مي تواند كيفيت باالي زندگي را به ارمغان آورد. بنابراين ارزيابي اعتقادات 
دروني و وجودي و همچنين تمايز نهادن بين كساني كه داراي كيفيات زندگي متفاوتي هستندشايد مهمترين 
ــتند و با بهره گيري از اين عوامل  ــت كه چه عواملي در ايجاد اين كيفيات زندگي متفاوت تأثيرگذار هس دليل اس
بتوان جنبه هاي مختلف كيفيت زندگي را كه ممكن است بر ساير حوزه هاي زندگي تأثيرگذار باشند شناسائي، 
ــيد. توافق فزاينده اى در اين زمينه وجود دارد كه كيفيت زندگى بيشتر يك واقعيت ذهنى  كنترل و بهبود بخش
است تا يك امر عينى و بنابراين فقط با كمك شخصى كه كيفيت زندگى اش مورد سنجش قرار ميگيرد ،ارزيابى 
قابل اعتمادى صورت مى گيرد. بنابراين كيفيت زندگى هم امرى است كه بيشتر مربوط به تجارب فردى مى باشد. 
به طور واضح تر پذيرش طبيعت و ماهيت ذهنى كيفيت زندگى به اين معنى است كه توصيف آن ميتواند از فردى 
به فرد ديگرى متفاوت باشد و حتى اين توصيف براى فرد خاص در زمان هاى متفاوت از اين موضوع صادق است. 
براى افتراق بين كيفيت زندگى در مفهومى وسيعتر و ضروريات آن كه به طب كلينيكى و تحقيقات بالينى مربوط 

مى شود اصطالح كيفيت زندگى مرتبط با سالمتى3 بطور مكرر استفاده شده است. 

• سبك زندگي4 و كيفيت زندگى 
ــته ها و حوزه هاي گسترده مطالعاتي است كه شامل  ــبك زندگي داراي تاريخچه اي طوالني در رش مفهوم س
مطالعات فراغت نيز مي شود. اين مفهوم عليرغم رشد ادبيات آن چالش ها و جريانات تئوريكي مختلفي را در پي 
داشت و عالوه بر آن سنجش هاي تجربي زيادي درخصوص اين مفهوم صورت گرفته است. در طول سالهاي 1970 
به بعد مفهوم سبك زندگي از سوي جامعه شناسان بيشتر مورد توجه قرار گرفت. عمده مطالعات آنها در اين زمينه 

درخصوص ارتباط اين مفهوم با ساختار اجتماعي (به طور عام) بوده است. 
به هر حال حوزه هاي مختلفي با اهداف متفاوتي، مطالعاتي درخصوص كيفيت زندگي وسبك زندگى به انجام 
ــال 7)  ــهري (ميلر6 ؛ 1973 و مارش ــاندند. مطالعات بر روي اجتماعات مهاجر (پريس5، 1979) ، مطالعات ش رس
1.selQol
2.Positive approach to life
3.HRQOL
4.Life style
5.Pryce
6.Miller
7.Marxhall
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ــم (مكانل 3؛ 1976) و بحث هاي تئوري اجتماعي از  ــات بازاريابي (ولز 1؛ 1979)؛ (تافلر 2؛ 1970) توريس تحقيق
ــرادي چون فيليپ4؛ 1972، تيلبر 5؛ 1972، فلدمن 6؛ 1976، بل 7؛ 1976 و گنس 81974را مي توان نام برد.  اف

• مفهوم كيفيت زندگي در دهه 80 
ــد بودند كه بايد تحقيقات بين  ــد Moorhouse و de La Durantaye معتق ــرادي به مانن در 1990 اف
رشته اي درخصوص كيفيت زندگى صورت گيرد. استدالل آنها اين بود كه از طريق سبك زندگي مي توان راهي 
جهت تحليل علمي كيفيت زندگى بدست آورد. در پايان سال 1989 كميته سيزدهم انجمن بين المللي جامعه 
شناسي اين متن را انتشار داد و در اين نشست مطرح شد كه با توجه به استفاده مكرر از اين مفهوم رهيافت وبري 
مي تواند براي سبك زندگي چارچوبي را جهت توسعه مطالعات كيفيت زندگى و سبك زندگي تدوين نمايد.اين 
موضوع چالش بزرگي را در انجمن بين چند گروه ايجاد كرد. نئوماركسيست هايي به مانند (كري چر 9؛ 1989) و 
محققان فمينستي به مانند (اسكراتون10 ؛ فالبوت 11؛ 1989) به مخالفت با اين موضوع پرداختند و اين روند با نقد 
شديد جامعه شناسان منتقدي به مانند (مگيور 12؛ 1994) ادامه پيدا كرد. به نظر مي رسد در اين دهه چالش بر سر 
تدوين چارچوب كاري حول مفهوم كيفيت زندگي عمده ترين چالش بين جامعه شناسان در اين زمينه بوده است.

• مفهوم كيفيت زندگي در دهه 1990
 علي رغم انتقادهاي زياد و گاهي شديد درمورد تدوين چارچوب ، حمايت هايي نيز براي بررسي و تدوين يك 
چارچوب در سالهاي 1990 تا 2000 ادامه پيدا كرد. در اين دهه (ماماس 13؛ 1999) اين مفهوم را در مطالعاتي 
ريشه يابي و به كار وبلن، وبر و زيمل متصل نمود. كري چر14 براي معين شدن و مشخص شدن جايگاه اوليه اين 
ــنهاد نمود كه كيفيت زندگي به عنوان يكي از مفاهيم مختص طبقه متوسط و باالبايد در مطالعات  مفهوم پيش
ــي قرارگيرد (كري چر؛ 1995: 120). در اين دوره بخشي از جامعه شناسان  ــبك زندگى شناخته و مورد بررس س
 ,Pare & Rojek) .سعي در پاسخگويي به انتقادات فمنيست هاي ساختاري درخصوص كيفيت زندگي نمودند
1997 : 388) چانى15 نتيجه گرفت كه:... پديده اجتماعي كيفيت زندگي يك تصوير درست از توسعه مدرنيته 
ــتجو براي هويت فردي بلكه به عنوان تعريف  ــت نه در اين ايده كه كيفيات زندگي به صورت ويژه اي در جس اس
1.Wells
2.Toffler
3.Maccannell
4.Filip
5.Thielbar
6.Feldmon
7.Bell
8.Gans
9.Critcher
10.Scraton
11.Falbot
12.Maguire
13.Mammaas
14.Critcher 
15.Chaney
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ويژگي هاي مدرنيته محسوب مي شود.(چاني؛ 1996: 158)

• بحث هاي امروزي كيفيت زندگي
بحث هاي امروزي كيفيت زندگي بيشتر با دو مبحث مربوط است. سالمت فيزيكى و روانى در جامعه معاصر 
از رابرت در سال 1999 و كيفيات زندگي جوانان در دنياي در حال تحول از ميلز در سال 2000 مي باشد. رابرت 
در زمينه كيفيت زندگي و تئوري هايي كه درخصوص اين موضوع ساخته و پرداخته شده بودند به رد ديدگاه هاي 
كالن در زمينه تحليل بررسي كيفيت زندگي پرداخت. او در اين زمينه اشاره به ديدگاه هايي چون ماركسيسم، 
فمينيسم ساختارگرا و يا ديدگاه نئوليبرالها دارد. رابرت در كتابش در دو فصل با عنوان هاي مصرف و مصرف گرايي، 
ــدت مخالف ديدگاه هايي بود كه كنشگر  ــده پرداخت. او به ش كيفيت زندگي و هويت ها به رد ديدگاه هاي يادش
اجتماعي را موجودي منفصل در تعيين كيفيت زندگي خود مي دانستند. اصطالح كليدي او در اين زمينه اين بود 
كه مصرف كننده قدرت انتخاب دارد و اسيرساختارهاي ساخته وپرداخته جامعه شناسان نيست. او معتقد بود كه 
تئوري هاي اقتصادي و جامعه شناسي بر پايه فروض خود درخصوص فرد مصرف كننده، انگيزه ها و مفاهيمي چون 
عقالنيت اقتصادي و انسانهاي اقتصادي بسيار ساده انگارانه اند.در فصل دوم يعني سبك هاي زندگي و هويت، رابرت 
استدالل نمود كه مفهوم سبك زندگي جايگزين مفاهيمي چون طبقه اجتماعي، جنسيت، سن به عنوان مفاهيم 

پايه اي جهت تحليل فراغت شده است.
ريمر داليل عمدة زير را ، در تجديد حيات اين مفهوم شناسايي مي كند. 

فرآيندهاي «فردي شدن» كه آزادي وحق انتخاب بيش تري را بخصوص براي جوانان در شرايط به سرعت روبه 
تغيير جهان داشته اند.

رشد طبقه متوسط جديدي كه جهت گيري آنها آشكارا به سوي سرگرمي و مصرف است وعمدتاً جوانان شهري 
داراي مهارت هاي حرفه اي را در برمي گيرد.

افزايش روزافزون مباحثات آكادميك درخصوص «پست مدرنيسم» كه در آن، ظهور ارزش ها و كيفيت زندگي 
جديد،  نقش كليدي را ايفا مي كنند.

فرضيات:
بنظر مي رسد بين وضعيت اشتغال و كيفيت زندگي رابطه معناداري وجود دارد بدين معني كه شاغلين داراي 

كيفيت زندگي باالتري هستند. اين موضوع به داليل ذيل مي تواند اتفاق بيفتد.
1. زنان شاغل داراي امنيت رواني بيشتري از بعد مالي مي باشند.

2. اشتغال زنان در بهبود وضعيت زندگي اقتصادي خانوار مؤثر مي باشد.
ــاغل در گروه هاي كاري باعث كسب سرمايه هاي اجتماعي بيشتري مي شود كه مي تواند به  3. حضور زنان ش

صورت غيرمستقيم در افزايش كيفيت زندگي مؤثر باشد.
مفاهيم و متغيرهايي كه در چارچوب مفهومي تحقيق نام برده شده اند، موضوع سنجش اين مطالعه محسوب 
ــده اند. در حوزه ويژگي هاي زمينه اي 3 متغير شامل  ــوند. بر اين مبنا 40 متغير در 7 حوزه مطالعه واقع ش مي ش

جنس، سن و اشتغال مورد بررسي واقع شده اند.
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• نوع روش تحقيق 
پژوهش حاضر از نوع بررسي يا پيمايش مي باشد.

ابزارهاي تحقيق 
مهمترين ابزار جمع آوري داده ها در اين تحقيق پرسشنامه است. پرسشنامه جهت اندازه گيري متغير مستقل و 
متغير وابسته با درنظر گرفتن متغيرها و شاخصهاي تحقيق طراحي شد. پرسشنامه اوليه مورد پيش آزمون قرار 

گرفته و سؤاالت و يا گويه هايي كه از بعد آماري اشكال داشته اند حذف گرديد.
جامعه آماري اين تحقيق را كليه زنان شاغل و غيرشاغل ساكن در شهر مشهد كه در دامنه سني (20 تا 44) 

سال واقع شده اند، تشكيل مي دهند. 

جداول توصيفي
ــتغال كه مقرر گرديد مقايسه اي بين گروه شاغلين و  ــخگويان برحسب متغير اصلي يعني اش از مجموع پاس
غيرشاغلين از نظر تفاوت  هاي كيفيات زندگي به عمل آيد لذا تالش شد كه به نسبت مساوي اين دو گروه مورد 

پرسش قرار گيرند، 49/7 درصد شاغل و 50/3 درصد غيرشاغل مي باشند.

جداول تبييني
در نتايج تحليلي، روابط متغيرهاي پايگاه اقتصادي اجتماعي پاسخگويان ميزان سرمايه اجتماعي، ميزان سرمايه 

فيزيكي، وضعيت اشتغال، ميزان حمايت هاي خانوادگي با متغير كيفيت زندگي مورد بررسي قرار گرفته اند. 

جدول شماره 1-  توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال
درصدفراوانيوضعيت اشتغال

14949/7شاغل
15150/3غيرشاغل
300100جمع

جدول شماره2- كيفيت زندگى بر حسب پايگاه اجتماعى اقتصادى 

پايگاه اقتصادى 
اجتماعى  

ميزان كيفيت
زندگى 

جمعباالمتوسطپايين

76/518/321/238/3پايين
15/350/436/534/9متوسط
8/231/342/326/8باال
100100100100جمع
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پاسخگويان
 F آزمون

ــي اين فرضيه كه «بين كيفيت زندگى بر حسب پايگاه اجتماعى اقتصادى پاسخگويان رابطه وجود  در بررس
دارد» از آزمون آماري F_test استفاده نموده ايم. كه نتايج آن به شرح ذيل مي باشد:

ــط و پايين) در  با توجه به نتيجه باال به احتمال بيش از 99 درصد اختالف ميانگين ها بين طبقه (باال، متوس
ــد. در بررسي تفكيكي بين گروهها ، با توجه به آزمون شفه (Schffe) اين اختالف  جامعه آماري معنادار مي باش

در بين دو دسته باال و متوسط معني دار نيست اما بين دسته هاى پايين و باال و متوسط و پايين معني دار است.

 آماره كاي اسكوئر

برحسب بررسي رابطه ميان كيفيت زندگي و ميزان سرمايه اجتماعي با استفاده از آماره كاي اسكوئر برحسب 
فرض تحقيق كه با افزايش سرمايه اجتماعي ميزان كيفيت زندگي نيز باال مي رود فرض تحقيق اثبات مي شود و 
بر اين مبنا رابطه مستقيم و مثبت مي باشد به اين معني كه هر چه ميزان سرمايه اجتماعي باال رود ميزان كيفيت 

زندگي نيز به همان ميزان ارتقاء مي يابد.

SigDfF مقدار
0/000243/3

نتايج آزمون شفه براي بررسي بين گروه
سطح معني دارياختالف ميانگينگروه ها

30/000/ 4باال – پايين
0/390/75باال – متوسط
3/90/000متوسط – پايين

جدول شماره3- كيفيت زندگى بر حسب ميزان سرمايه اجتماعى
     ميزان سرمايه 
اجتماعى 

ميزا ن كيفيت زندگى 
جمعباالمتوسطپايين

82/524/3437/4پايين
16/546/635/432/8متوسط
129/160/629/8باال
100100100100جمع

SigDfValue

0/0004165
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برحسب بررسي تفاوت ميزان سرمايه اجتماعي در ميان زنان شاغل و غيرشاغل با توجه به داده هاي بدست آمده 
تفاوت آشكاري بين ميزان سرمايه اجتماعي نزد زنان شاغل و غيرشاغل وجود دارد. ميزان متوسط و باالي سرمايه 
اجتماعي نزد زنان شاغل در مجموع 78 درصد مي باشد در حالي كه اين ميزان براي زنان غيرشاغل 59 مي باشد. 

با توجه به داده ها به نظر مي رسد حضور زنان در محيط هاي كاري و شغلي يكي از داليل اين تفاوت مي باشد. 
در اين بررسي با استفاده از روش تحليل چندمتغيره كه به بررسي اثرات و روابط بين متغيرهاي موردمطالعه 
مي پردازد اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر وابسته را مورد بررسي قرار دهيم. تحليل مسير از 
جمله تكنيك هاي چندمتغيره مي باشد كه عالوه بر بررسي اثرات مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته، 
اثرات غيرمستقيم اين متغيرها را نيز مدنظر قرار مي دهد و روابط بين متغيرها را مطابق با واقعيتهاي موجود، در 
تحليل وارد مي  كند. روابط بين متغيرها و تأثيرات آنها بايد توسط فلش هاي جهت دار مشخص شوند. آنچه كه بايد 
مدنظر باشد اين است كه روابط ها بايد به صورت يك طرفه در نظر گرفته شوند. اگرچه تحليل مسير با جهت علي 

و اثرات دوطرفه نيز وجود دارد.
اما در اين بخش ما با تحليل مسير با روابط علي يك طرفه مدنظر مي باشد.

تحليل مسير بر مبناي مفروضات استوار است كه عمده ترين آنها بشرح ذيل اند:
1. روابط بين متغيرهاي موجود در مدل خطي، جمع پذير و علي هستند.

2. متغيرهاي باقيمانده با همديگر و با متغيرهايي كه قبل از آن در مدل قرار گرفته اند همبسته نيستند.
ــد و عليت متقابل بين متغيرها ملحوظ نمي شوند (كوينجر و  ــتگاه يك طرفه مي باش 3. جريان عليت در دس

پدهازور 1366: 411).
ما در اين تحقيق تالش داشته ايم تا براي داده هاي به دست آمده از روش تحليل مسير نيز استفاده كنيم. با 
فرض اينكه هدف، بررسي ميزان تأثير اشتغال، ميزان سرمايه اجتماعي، سرمايه اقتصادي، سرمايه فرهنگي، ميزان 
تحصيالت به عنوان متغيرهاي مستقل بر كيفيت زندگي به عنوان متغير وابسته است. براي تعيين ضرايب مسير 
و محاسبه اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها با استفاده از تكنيك رگرسيون، ابتدا بر اساس نمودار ترسيمي، 
مسيرها را از هم تفكيك كرده، تفكيك مسير بر اساس مبداء فلشها كه بيانگر متغير مستقل و انتهاي فلشها كه 

نشان دهنده متغير وابسته مي باشد انجام مي گيرد.

جدول شماره4-  ميزان سرمايه اجتماعي برحسب وضعيت اشتغال
    ميزان سرمايه 
اجتماعي

وضعيت اشتغال 
جمعباالمتوسطپايين

2237/640/4100شاغل

40/83020,2100غيرشاغل
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 نتايج در جدول ذيل با استفاده از نرم افزار spss و روش Enter استخراج شده است.

بر اساس مقادير بدست آمده در محاسبات فوق مي توان اثرات مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را 
در نمودار تفكيك شده شكل 1 مشخص كرد.

 

ــير براي كليه مسيرهاي تفكيكي بدست آمد، مي توان از طريق تركيب نمودارهاي   پس از آن كه ضرايب مس
فوق اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل را بر متغير وابسته اصلي بدست آورد. ضرايب بدست آمده 

براي كليه مسيرها در شكل دوم ارائه شده است.

sigtمدلاستاندارد نشدهاستانداردشده
BetaStd. ErrorB

E-02 593. 6-237ــ783-278
2131/227.119.0688 /670 E-02اشتغال
195-1/333-115.064-8 /582 E-02سرمايه اجتماعي
سرمايه اقتصادي0053/052.294.108.331
سرمايه فرهنگي0009/725.712.086.840
تحصيالت0009/650.700.070.820

ميزان 
تحصيالت
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 اينكه پس از بدست آمدن ضرايب بتا مي توان تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم هر يك از متغيرهاي مستقل بر 
متغير وابسته را محاسبه كرد. از آنجا كه در دياگرام تحليل مسير از ضرايب بتا استفاده مي شود و اين ضرايب نيز 
به صورت استاندارد شده مي باشند، بنابراين مي توان اثرات متغيرهاي مختلف را با همديگر مقايسه كرد و مؤثرترين 
ــتقيم مي باشد كه از مجموع آنها اثر كلي متغير  ــتقيم و غيرمس آنها را تعيين نمود. هر متغيري داراي دو اثر مس
بدست مي آيد. به عنوان مثال متغير اشتغال داراي اثر مستقيم بر متغير وابسته كيفيت زندگي است كه ميزان آن 
برابر با 0/119 مي باشد. اين متغير عالوه بر اثر مستقيم، داراي اثر غيرمستقيم ديگري است كه از طريق مسيرهاي 
X1 يكي از اينگونه مسيرهاست كه داراي اثرات غيرمستقيم مي باشد. X3 X5 مختلف بدست مي آيد مسير
 بنابراين براي محاسبه كل اثرات غيرمستقيم يك متغير بر متغير ديگر اثرات مسيرهاي غيرمستقيم آن دو 
ــتقيم و غيرمستقيم با همديگر  ــبه اثرات علي كل، بايد اثرات مس متغير را با همديگر جمع مي كنيم،براي محاس

جمع شوند. 
بنابراين در اين بررسي براي دستيابي به اين موضوع كه مدل علي ارائه شده در دياگرام تحليل مسير چه ميزان 
ــبR2 كمك گرفت. مقدار ضريب تعيين برابر با 0/969  ــته را تبيين مي كند، بايد از ضري از واريانس متغير وابس
مي باشد. يعني 96/9 درصد از مجموع تغييرات متغير وابسته توسط مدل تحليلي فوق تبيين مي شود. از طريق 

R2 مي توان ضريب خطا يا مقدار e را نيز محاسبه كرد.

R2= 1-e2

0/969= 1-e2

1-0/969= e2 =0/031 
بنابراين مي توان گفت كه مدل علي بدست آمده تنها 3/1 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين نمي كند.

• نتايج، چكيده و پيشنهادات 
مفاهيمي كه ما در اين مقاله بررسي نموديم شامل كيفيت زندگي، اشتغال، سرمايه هاي اجتماعي، فرهنگي، 
ــت. ما از اين منظر كه مفهوم كيفيت  ــد زندگي، رضايت از زندگي، حمايت هاي خانوادگي و... اس ــادي، امي اقتص
زندگي به عنوان حاصل و برآيند مجموع شرايط رواني و محيطي پيرامون افراد تا چه اندازه تغييرات آن با وضعيت 
اشتغال فرد قابل تحليل مي باشد. پل دي مگيو معتقد است كه آثار وبلن وبورديو1 را بايد نقطه آغاز هرگونه بحثي 
در مورد كيفيت زندگي، مصرف، الگوهاي مصرف داشت (Dimaggio,2000: 458) به نظر مي رسد در خصوص 
مطالعه كيفيت زندگي شكاف هايي در ميان جامعه شناسان و علماي ديگر علوم وجود داشته و دارد. همانگونه كه 
در بخش نظري توضيح داده شد در يك تعريف جامع مي توان كيفيات زندگي را در دو حوزه عيني و ذهني افراد 
يافت، مجموع شرايط امكانات و تسهيالت پيرامون فرد و نگاه و جهان بيني فرد به زندگي مي تواند ميزان كيفيت 

زندگي او را شكل دهد. 
شرايط عيني و زندگي و موقعيت فرد در ساختار اجتماعي به توليد كيفيت زندگي خاصي منجر شود. به نظر 
سوبل نيازهاي عيني، ذهني و منابع در اختيار فرد، كليت فرهنگ مادي جامعه، نوع روابط اجتماعي و وضعيت 

1.Di maggio
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ــت  ــراد تعيين انتخاب هاي افراد به معناي تأثير نهادن بر كيفيت زندگي آنهاس ــرمايه اجتماعي و فرهنگي اف س
.(521 :1983,Sobel)

فرض اصلي اين پژوهش اين بود كه وضعيت اشتغال بر ميزان كيفيت زندگي زنان تأثير خواهد گذاشت. ادبيات 
موجود مملو از تحقيقاتي است كه بنا بر زمينه هاي اجتماعي متفاوت و نوع كيفيت زندگي تحت مطالعه اين فرضيه 
را رد يا قبول مي كنند. به نظر سوبل افراد شاغل با درگيرشدن در يك فرآيند اجتماعي و كاري به نوعي توانائي 
ايجاد شبكه هاي اجتماعي را تقويت بخشيده و از آن راه نيازهاي مادي و معنوي خود را برآورده مي سازند. اين به 
نوبه خود مي تواند در ارتقاء ميزان سالمت فردي و اجتماعي و در مرحله بعد كيفيت زندگي تأثير بسزايي داشته 
باشد (Sobgel, 1983: 360) بعد از بررسي هاي مفهومي و نظري و استفاده از منابع مختلف در راستاي ارزيابي 
ــتغال آنها در شهر مشهد فروض اصلي تحقيق مورد تأئيد قرار  ــب وضعيت اش ميزان كيفيت زندگي زنان برحس
گرفتند، به اين مبنا مشخص شد كه زنان شاغل داراي كيفيت زندگي باالتري نسبت به زنان غيرشاغل هستند. اين 
اطالعات مي تواند در ارزيابي ميزان رضايت زنان از زندگي و حتي بهبود وضعيت زندگي خانوادگي بسيار مؤثر باشد. 
همچنين با توجه به متغير ديگر يعني ميزان سرمايه اجتماعي كه عمًال با مفهوم مشاركت و اعتماد پيوند خورده 
ــت نشان مي دهد كه هر چقدر ميزان سرمايه اجتماعي باالتر باشد ميزان كيفيت زندگي نيز افزايش مي يابد.  اس
ــترده تر مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شود كه  جا دارد كه اين موضوع در پژوهش ديگر با نمونه آماري گس
آيا سرمايه اجتماعي زنان شاغل و غيرشاغل يكسان مي باشند. از جمله فروض ديگر سرمايه هاي حمايتي خانواده 
است كه در افزايش ميزان انسجام و همبستگي خانوادگي مي تواند نقش مهمي را ايفاء نمايد. بدين ترتيب هر چه 
ميزان حمايت هاي خانوادگي افزايش يابد كيفيت زندگي از بعد سالمت هاي روحي و جسمي مي تواند افزايش يابد 
و ميزان باالي اين متغير مي تواند نوعي مانع براي ايجاد استرس، افسردگي و عدم رضايت از زندگي را بوجود آورد 

كه خود در ارتقاء كيفيت زندگي مؤثر مي تواند باشد.

• پيشنهادات 
1. پيشنهاد مي شود كه با توجه به تحقيقات خيلي كم در اين زمينه در ايران مطالعه اي گسترده بوسيله يكي از 

سازمان هاي متولي امر صورت گرفته و ميزان كيفيت زندگي و علل و عوامل مؤثر بر آن شناسايي شود.
 2. برنامه هاي آموزشي از سوي رسانه ها در خصوص تغييرات سبك زندگي و چگونگي افزايش كيفيت زندگي 

به خانواده ها ارائه و آموزش داده شود.
 3. جايگاه زنان در امر اشتغال مورد بررسي و ارزيابي مجدد قرار گرفته و نقش آنها در توليد ملي لحاظ گردد. در 
اين زمينه الزم است موضوع تفكيك نقش بر مبناي انگاره هاي جنسيتي جايگاه خود را به شايسته ساالري در همه 
حوزه كاري داده و زنان با توجه به افزايش ميزان تحصيالت نقش پررنگ تري در بازار كار و اشتغال داشته باشند.

 4. سياست هاي اجتماعي دولت در حمايت از زنان خانه دار تدوين و محقق شود.
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