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چکیده
امروزه در ارتباط با موضوع توسعه اجتماعی و فرهنگی ،مسئله کیفیت زندگی و میزان رضایت افراد از ابعاد و جنبه های مختلف زندگی
شان اهمیت فراوانی یافته است .توسعه اجتماعی از یک طرف میزان رفاه و برخورداری افراد را باال می برد و از طرف دیگر مشکالت و
مسائل جدیدی مانند شلوغی ،آلودگی های هوایی و صوتی ،فشارهای روانی و مانند آن را نیز برای آنها به وجود می آورد ،بنابراین مسئله
کیفیت زندگی برجستگی و اهمیت خاص می یابد .یکی از پدیده های جهان مدرن حضور بیشتر زنان در عرصه عمومی است که آنها را
بیشتر در معرض مشکالت مرتبط با کیفیت زندگی قرار می دهد .از این جهت هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی بر
کیفیت زندگی زنان در شهر اصفهان می باشد .در این راستا با به کار گیری روش پیمایش و ابزار پرسشنامه ،از کل زنان  02ساله و بیشتر
مناطق  41گانه شهر اصفهان 042 ،نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .برای سنجش کیفیت زندگی از
پرسشنامه  6مولفه ای کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده به عمل آمد .متغیر های مستقل عبارت بودند از سرمایه اجتماعی،
درآمد ،بعد خانواده ،اشتغال ،و تاهل .پرسشنامه از اعتبار صوری برخوردار بود و آلفای کرونباخ پایای متغیرها بیشتر از  2/7بود .نتایج آزمون
همبستگی نشان داد که بین کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی) (r= 0.51؛ پایگاه اجتماعی)(r= 0.38؛ تاهل )(r= 0.33؛ درآمد =(r
)0.31؛ اشتغال )(r= 0.25؛ و تحصیالت ) (r= .19رابطه معنادار وجود دارد.
کلیدواژه ها  :کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی؛ پایگاه اجتماعی؛ تاهل؛ درآمد؛ اشتغال؛ تحصیالت
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مقدمه

کیفیت زندگی از جمله حوزه های بسیار پر مناقشه علوم انسانی و از جمله جامعه شناسی است زيرا در مورد تعريف چیستی آن،
مولفه هايی که آن را تشکیل می دهند و هم چنین نحوه سنجش و اندازه گیری آن اختالف نظرهای فراوان وجود دارد .با اين حال،
امروزه مفهوم کیفیت زندگی به يکی از مهم ترين مفاهیم رشته های علوم اجتماعی و انسانی تبديل شده است و در مباحث مربوط
به توسعه اجتماعی-فرهنگی مخصوصا توسعه پايدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است.گسترش بی رويه شهرنشینی و ايجاد
مشکالتی مانند شلوغی و ازدحام ،صنعت گرايی بسیاری از کشورها و به وجود آمدن مسائلی مانند تحلیل رفتن يا حتی تخريب
منابع طبیعی و همچنین تشديد مسائل زيست محیطی ،بسیاری از دولت های کشور های جهان در حال توسعه را بر آن داشته که
توجه بیشتری به مسئله کیفیت زندگی شهروندان خود داشته باشند .يکی از مظاهر عمده در تغییر مفهوم توسعه ،تحولی است که در
نحوه نگرش سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن در طول چند دهه گذشته نسبت به مفهوم توسعه به وجود آمده است به
طوری که سازمان ملل متح د از الگوی جديدی از توسعه طرفداری می کند که فراتر از توسعه اقتصادی ،به توسعه پايدار می پردازد
که توجه به انسان و نیازهای گوناگون آن از جمله نیازهای غیر اقتصادی در کانون آن قرار دارد به گونه ای که در گزارش توسعه
انسانی در سال  0331با توجه به نیازهای همه مردم جهان و از جمله تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی جوامع انسانی ،در پرداختن به
چالش های فزاينده امنیت انسانی ،مردم را در کانون توسعه قرار داده و رشد اقتصادی را نه به عنوان يک هدف ،بلکه تنها به عنوان
يک وسیله در نظر گرفته و توسعه انسانی پايدار را توسعه ای طرفدار مردم و طرفدار ايجاد اشتغال و سازگار با طبیعت بیان می دارد
(به نقل از نیازی و دالل خراسانی .)033 :0130 ،کشور ايران نیز در چند دهه گذشته درگیر تالش های جدی در مسیر توسعه بوده و
در اين راستا به میزانی از توسعه اجتماعی و فرهنگی دست يافته (جاليی پور )11 :0123 ،و شهر نشینی نیز در اين دوران در ايران
بسیار رشد کرده است به صورتی که تعداد افراد ساکن شهرها در ايران در طول چهار دهه گذشته بیش از هفت برابر شده و از
اندکی کمتر از  6میلیون نفر در سال  0111به بیش از  18میلیون نفر در سال  0121رسیده است در حالی که در همین مدت ،جمعیت
ايران سه برابر شده است (ربانی802:0121 ،؛ خاکپور و پیری .)02:0121 ،اين مسائل مانند همین روند در کشورهای ديگر باعث به
وجود آمدن مشکالت فراوان اجتماعی و زيست محیطی شده که می توانند بر کیفیت زندگی افراد تاثیر منفی بگذارند .به همین
دلیل توجه به کیفیت زندگی در ايران نیز در يکی دو دهه گذشته بیشتر شده است.
مفهوم کیفیت زندگی از موضوعات ديرينه جامعه شناسی است و تحقیقات بسیاری در اين زمینه صورت گرفته است ولی تا چندی
قبل اکثر اين تحقیقات تنها بر جنبه های مادی و بیرونی کیفیت زندگی تاکید داشتند و شاخص های کالن مانند میزان فقر در
جامعه ،نرخ شیوع بیماری ها و يا خودکشی را مورد مطالعه قرار می دادند .اخیرا با توجه به مباحثی مانند باال رفتن انتظارات مردم و
در نتیجه نارضايتی آن ها از برخی جنبه های زندگی خود ،کیفیت زندگی مخصوصا از بعد ذهنی آن نیز بسیار مورد توجه قرار
گرفته است .با اين وجود ،بیشتر تحقیقاتی که صورت گرفته است همه شهروندان يک شهر و يا قشر جوان مثال دانشجويان را مد
نظر قرار داده است .از طرف ديگر با توجه به اين که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و تغییرات کیفیت زندگی
آنان می تواند پیامدهای گسترده ای بر جامعه داشته باشد توجه چندانی به مسئله جنسیت در اين حوزه نشده است ،احتماال به اين
دلیل که فرض شده عوامل اقتصادی و يا اجتماعی به گونه ای يکسان بر مردان و زنان تاثیر می گذارند (گروسی و نقوی0121 ،؛
نوغانی و همکاران.)0121 ،اما بنا بر ادعای جورج ريتزر (  )168 :8100نتايج بسیاری از پژوهش ها حاکی از آن است که زنان از
نظر نحوه انگیزه دار شدن ،خالقیت ادبی ،شیوه ارزيابی و قضاوت کردن و بسیاری مسائل ديگر ،با مردان متفاوت هستند .در ايران
نیز نتايج برخی پژوهش ها در باره موضوعاتی که بگونه ای با کیفیت زندگی مربوط می شوند مانند احساس امنیت در اماکن
عمومی (عريضی و همکاران :0130،؛ شهداد خواجه عسکری و زنجانی زاده ،)0121 ،سرمايه اجتماعی و مولفه های آن (سفیری و
صدفی ،)0130 ،مديريت بدن (آزادارمکی و چاوشیان ،)61 :0120 ،رضايت شغلی (زارع شاه آبادی و همکاران0130 ،؛ حقیقتیان و
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مرادی)0131 ،؛ بهداشت روانی (نورباال و همکاران ،)8111 ،تعهد روانی به سازمان (گل پرور و جواديان ،)0131 ،نفوذپذيری در
خريد (رنجبريان )0131 ،نشان دهنده برخی تفاوت ها بین زنان و مردان هستند .عالوه بر اين بايد اذعان نمود که خانواده ايرانی در
چند دهه گذشته تغییرا ت اساسی چندانی را به خود ديده است به صورتی که میانگین تعداد فرزندان خانواده ها کاهش يافته،
مشارکت زنان در کسب آموزش و از جمله آموزش عالی و هم چنین مشارکت اجتماعی و سیاسی آن ها نیز بسیار افزايش يافته
است و اين ها همه می توانند اثرات بسیار مهمی بر کیفیت زندگی زنان داشته باشند زيرا از يک طرف فرصت ها و امکانات بیشتری
در اختیار آنها قرار میدهد و از طرف ديگر آنها را در معرض چالش ها و مشکالت جديدی قرار می دهند که قبال با آنها روبرو
نبوده اند .مثال هر چند نتايج برخی تحقیقات نشان از اثر مثبت اشتغال بیرون از خانه (کرمان ساروی و همکاران )001 :0131 ،و يا
تحصیالت (شمس علی زاده و همکاران )111 :0123 ،بر کیفیت زندگی زنان دارند ولی تحقیقات ديگر حاکی از اثر منفی اشتغال
بر کیفیت زندگی زنان دارد (عباس زاده و همکاران0123 ،؛ رضايی و همکاران0120 ،؛ نبوی و شهرياری .)0130 ،از اين جهت
پرداختن به عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر کیفیت زندگی زنان حائز اهمیت می باشد.
پیشینه پژوهش

فودور و ردای در تحقیق خود در سال  8113در هشت کشور اروپايی ،يعنی فنالند ،سوئد ،انگلستان ،هلند ،آلمان ،پرتغال،
مجارستان ،و بلغارستان که از نظر فرهنگی و میزان توسعه يافتگی بسیار متفاوت بودند ،میزان رضايت کلی از زندگی نزديک به
شش هزار نفر افراد شاغل را مورد مطالعه قرار دادند نتايج آن ها نشان داد که  )0زنان و مردان در کشورهای کمتر توسعه يافته مانند
پرتغال ،مجارستان ،و بلغارستان ساعات بیشتری را در هفته صرف کار می کردند )8 ،اگر چه مجموع ساعاتی که زنان و مردان
صرف کار بیرون از خانه و داخل خانه می کردند ( در هر يک از کشورها) تقريبا برابر بود ولی تعداد ساعات کار داخل خانه زنان
بیشتر از مردان بود و درصد قابل توجهی (از  86درصد در آلمان و مجارستان تا  18درصد در بلغارستان) اين مسئله را مشکل ساز و
غیرمنصفانه می دانستند ،با اين وجود ،از نظر رضايت از زندگی تفاوت معنادار اندکی بین زنان و مردان وجود داشت و اين که زنان
میزان رضايت بیشتری از زندگی داشتند (ص . )01 :گروسی و نقوی در سال  0121در مقاله ای با عنوان "سرمايه اجتماعی و کیفیت
زندگی در شهر کرمان" با بکار گیری شش شاخص برای کیفیت زندگی (يعنی کیفیت روانی ،کیفیت فرهنگی ،کیفیت سالمت،
کیفیت محیطی ،دسترسی به خدمات ،و امنیت عمومی) و هفت شاخص برای سرمايه اجتماعی (يعنی مشارکت رسمی ،هنجارهای
مشترک با خويشان ،هنجارهای مشترک با همسايگان ،هنجارهای مشترک با مردم ،اعتماد به خويشان ،اعتماد به ديگران ،و اعتماد به
نهادها به بررسی رابطه بین سرمايۀ اجتماعی و کیفیت زندگی در محالت مختلف شهر کرمان پرداختند .نتايج مطالعه آنها نشان داد
که سطح سرمايه اجتماعی و همچنین سطح کیفیت زندگی در شهر کرمان در حد متوسط است و اين که بین اين دو متغییر ارتباط
معنی دار وجود دارد .عالوه براين ،باال نبودن سطح کیفیت زندگی در بین شهروندان تحت تأثیر سطح نسبتاً متوسط سرمايه اجتماعی
ايشان است .شمس علی زاده و همکاران در تحقیق خود با عنوان "کیفیت زندگی در جمعیت  01تا  61ساله ی استان کردستان که
در سال  0126انجان گرفت  111نفر ار زنان و مردان  01-61سال ی استان کردستان را با استفاده از پرسشنامه هشت سئوالی کیفیت
زندگی اروپا (يوروهیس) مورد مطالعه قرار دادند .نتايج تحقیق آن ها نشان داد که هر چند سطح کیفیت زندگی افراد در استان
کردستان اندکی از متوسط باالتر است (میانگین مشاهده شده برابر با  82بود در صورتی که میانگین مورد انتظار برابر با  81بود) ولی
میانگین کیفیت زندگی زنان ( ) 81/11اندکی از میانگین کیفیت زندگی مردان بزرگتر بود و اين تفاوت از نظر آماری معنادار بود
(ص .)111 :ربانی خوراسگانی و کیانپور در سال 0126در مقاله ای با عنوان "مدل پیشنهای برای سنجش کیفیت زندگی (مطالعه
موردی شهر اصفهان)" با بکار گیری مولفه های ارزيابی فردی (شامل احساس بهزيستی،احساس رضايت از زندگی در اجتماع)،
ارزيابی کارکردی (شامل استاندادهای شهروندی ،منزلت نقشی) به مطالعه کیفیت زندگی پرداختند که کیفیت زندگی شهروندان
اصفهان را روی طیف  1درجه ای 1/12 ،يعنی در حد بااليی ارزيابی نمودند و هم چنین بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی با سن و
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جنس پاسخ گويان ،رابطۀ معناداری را نشان نداد .اما بین کیفیت زندگی و وضعیت تأهل آنها ارتباط معناداری وجود داشت؛ به
گونه ای که کیفیت زندگی افراد متأهل باالتر از کیفیت زندگی افراد مجرد برآورد می شود (ص .)011 :رضوانی و همکاران در
سال  0122در مقاله ای تحت عنوان توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی :شهر نورآباد استان
لرستان) به تحقیق پرداختند 118 . .خانوار از بین تمام محالت شهر به شیوه تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند .مقايسه نتايج
کیفیت عینی و ذهنی زندگی در شهر نورآباد نشان می دهد که  81درصد خانوارها در حالت بهزيستی و  11/0درصد در حالت
محرومیت قرار دارند .در حالی که  81/1درصد آنها در حالت ناهماهنگی و  81/1درصد در حالت انطباق قرار گرفته اند .هرچند
که همبستگی بین ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی باال نیست.
مرور پیشینه تحقیق نشان می دهد که نتايج به دست آمده در مورد میزان و متغیرهای تاثیرگزار بر کیفیت زندگی زنان متفاوت و
ناهمگون هستند و با توجه افز ايش حضور اجتماعی زنان و تاثیر بالقوه آن ها بر توسعه اجتماعی ،مطالعه اين مسئله در بین زنان حائز
اهمیت ويژه است.
مبانی نظری پژوهش

در اواسط قرن بیستم با توسعه ی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها و پیشرفت علوم و تکنولوژی ،انسان به تدريج از رفاه
بیشتری برخوردار شد و خواستار کیفیت زندگی بهتری شد .به همین دلیل کیفیت زندگی در قرن بیستم مورد توجه جدی قرار
گرفته و مراکز تحقیقاتی گوناگونی هم اکنون به سنجش کیفیت زندگی در سطح ملی و بین المللی می پردازند .در اياالت متحده
از دهه  0361انستیتو تحقیقات اجتماعی در دانشگاه میشیگان و مرکز نظر سنجی شیکاگو کیفیت زندگی را می سنجد و از سال
 0331با تأسیس انجمن بین المللی پژوهش های کیفیت زندگی ،سنجش اين مفهوم به خوبی نهادينه شده است (وينهوون:8111 ،
11؛ فیلیپس .)81 :8116 ،در جامعه شناسی دو رويکرد عمده نظری در باره کیفیت زندگی وجود دارد :رويکرد عاملیت گرا و
ساختارگرا.
رويکرد عاملیت گرا يا فردگرايانه غالباً مبتنی بر فردگرايی روش شناختی است و جمع جبری افراد را مورد توجه قرار می دهد .اين
گونه تبیین هر چند م ی پذيرد که عوامل فرافردی برای تبیین مفید هستند اما اين عوامل را همچنان به زمینه های فردی تقلیل می دهد
(غفاری و ابراهیمی لويه10 :0121 ،؛ ريتزر ) 116 :8100 ،و بر نقش کنشگری فرد در شکل دهی به فرايندها تأکید دارد .به عبارت
ديگر در رويکرد عاملیت گرا ،عاملیت فرد ،يعنی تأثیر گذاری کنش ها و ذهنیات او بر زندگی اجتماعی و ساختار اجتماعی يا
محیط پیرامو نی مورد تأکید قرار گرفته است .از عمده ترين رويکرد های عاملیتی می توان به رويکرد مطلوبیت گرايی ،ارزشهای
عام ،رويکردهای نیاز محور چون نیازهای اساسی ،توسعه ی انسانی و نیازهای انسانی و رويکرد قابلیتی اشاره کرد .اين رويکردها بر
مواردی چون تغذيه ی مناسب ،مسکن ،ا شتغال ،مراقبتهای بهداشتی ،آموزش و امنیت اقتصادی تأکید دارند (غفاری و امیدی،
 .) 00 :0122تأکید بر رويکردهای نیاز محور ،از پايه ای ترين جنبه های سنجش کیفیت زندگی محسوب می شود .از جمله نظريه
های مطرح در اين رويکرد نظريه آبراهام مازلو است .طرح سلسله مراتب نیازها توسط مازلو می تواند راهنمای مناسبی برای سنجش
کیفیت زندگی باشد .پنج نیازی که مازلو به شکل سلسله مراتبی مطرح می کند -يعنی نیازهای جسمانی ،نیازهای ايمنی ،نیازهای
تعلق و عشق ،نیازهای احترام و نیازهای خودشکوفايی را می توان با جرح و تعديل هايی به عنوان مؤلفه ها و شاخص های کیفیت
زندگی در نظر گرفت:
رويکرد ساختارگرا از دو ويژگی متمايز برخوردار است؛ اول آنکه مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت زندگی ارائه می دهند که
تمامی حوزه هايی را که در بهبود کیفیت زندگی مؤثرند ،در برمی گیرد دوم آنکه جامعه را به عنوان يک کلیت می بیند .در اين
رويکرد برای کیفیت زندگی عناصر سازنده و عوامل ايجاد کننده ای تعیین می شود .اين عناصر به صورت عام عبارتند از خود
مختاری ،شناخت و وابستگی متقابل و برابری که عواملی مانند امنیت ،شهروندی و دموکراسی را برای محقق شدن نیاز دارند .به
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عبارت ديگر کیفیت زندگی در معنای واقعی آن نمی تواند مستقل از مناسبات ،روابط و پیوندهای مشترک اجتماعی و وابستگی
متقابل در زمینه ی عدالت توزيعی که امنیت شخصی و اقتصادی ،حمايت شهروندی و حقوق انسانی را تضمین می کند ،مفهوم
سازی شود .برنارد ،برگر-اشمیت و نول از مروجین اين رويکرد هستند .در میان رويکردهای ساختاری به کیفیت زندگی برخی بر
شرايط زندگی و کیفیت زندگی تمرکز دارند که شامل شرايط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصت ها می شود .برخی نیز بر
نسبیت فرهنگی تأکید دارند .کیفیت زندگی (در اين رويکرد) در رابطه ای ديالکتیک میان سطح فردی و کالن اجتماعی تعريف
شده است و عبارت است از برخورداری از توان و مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی ،از طريق چهار عامل همبستگی
اجتماعی ،امنیت اقتصادی-اجتماعی ،توانمند سازی اجتماعی و ادغام اجتماعی .اين چهار عامل رابطه ای ديالکتیکی نیز با
فرايندهای شکل دهنده به هويت جمعی دارند (غفاری و امیدی.)18-10 :0122 ،
در ارتباط با کیفیت زندگی زنان ،ديدگاه فمینیسم لیبرال بر اين ادعا استوار است که زنان و مردان اساسا برابر هستند چون هر دوی
آن ها دارای " ظرفیت اساسی عاملیت اخالقی خردورزانه" هستند (ريتزر ،)131 :8100 ،به اين معنا که هیچ تفاوت ماهوی و اساسی
بین زن و مرد نیست و اگر هم از نظر زيست شناختی و توانايی های فیزيکی برخی تفاوت ها بین آن ها وجود دارد اين گونه تفاوت
ها نبايد تبديل به مزيت های ساختاری و همیشگی برای مردان به صرف مرد بودن بشود .نظريه های تفاوت جنسی (يعنی آن هايی
که معتقدند  ) 0زنان و مردان ماهیتا متفاوتند و نمی توانند نقش های همسان در جامعه داشته باشند و يا  )8اگر هم متفاوت نیستند،
استمرار جامعه نیازمند تفاوت های نقشی آن ها است) به تشخیص تقسیم کار جنسی می پردازند و مدعی وجود دو عرصه عمومی و
خصوصی می شوند که مردان بیشتر در عرصه عمومی و زنان در عرصه خصوصی جای دارند و اجتماعی کردن منظم کودکان به
گونه ای که بتوانند در بزرگسالی نقشهايی متناسب با جنسیتشان ايفاء کنند  ،به عهده زنان است (دارلی و اسمیت . )11 :0331 ،اما
فمینیستهای لیبرال بر خالف نظريه پردازان تفاوت جنسی  ،ارزش ويژه ای برای عرصه خصوصی زنان قايل نمی شوند  ،البته به جز
در مواردی که همین عرصه خصوصی به زنان اجازه میدهد تا سعه صدر عاطفی از خود نشان دهند  .در عوض همین عرصه
خصوصی رشته بی پايان از توقعات  ،وظايف خانه داری که بی اجر و مزد  ،بدون ارزش و بی اهمیت تلقی می شود  ،مراقبت از
کودکان و خدمات عاطفی  ،عملی و جنسی به مردان  ،را برای زنان در بر می گیرد  .پاداشهای راستین زندگی اجتماعی مانند پول ،
قدرت ،منزلت ،آزادی ،فرصتهای رشد و باال بردن ارزش شخصی – را بايد در عرصه عمومی جستجو کرد نظامی که از دسترسی
زنان به عرصه عمومی جلوگیری می کند  ،بار مسئولیتهای عرصه خصوصی را به گردن آنها می اندازد  ،آنها را در خانه های مجزا
محبوس می سازد و شوهران را از هر گونه در گیری با گرفتاريهای عرصه خصوصی معذور می دارد  ،همان نظامی است که
نابرابری جنسیتی را به بار می آورد .
چارچوب نظری پژوهش

با توجه به مطالب ذکر شده در مبانی نظری تحقیق ،به نظر می رسد ديدگاه فمینیسم لیبرال می تواند به عنوان چارچوب کلی تحقیق
مطرح شود هرچند ديدگاه فمینیسم مارکسیست نیز مورد استفاده قرار می گردد .فمینیسم لیبرال با الهام از عقايد عصر روشنگری
مبنی بر حقوق فردی ،آزادی ،و عدالت و برابری ،ادعا می کند که تفاوت های اساسی بین زنان و مردان وجود ندارد و همه آنها از
نظر انسان بودن با يکديگر برابر هستند و اگر به زنان فرصت برابر برای حقوق مدنی ،تحصیالت ،و اشتغال داده شود آنها می توانند
مانند مردان نقش های مثبت و مفید در جامعه داشته باشند (گیل831 :0322 ،؛ هاراالمبوس و هالبورن .)018 :8112 ،بنابرين در
تحقیق حاضر فرض شده که بین متغییرهای درآمد ،تحصیالت ،بعد خانوار و تاهل ،به عنوان متغییرهای مستقل و کیفیت زندگی به
عنوان متغییر واب سته رابطه وجود داشته باشد .ديدگاه فمینیسم مارکسیست ادعا می کند که مردان به خاطر منکوب و مطیع کردن
زنان و در نتیجه استثمار آن ها سعی می کنند آن ها در موقغیت وابستگی نگه دارند تا قدرت چانه زنی و عمل مستقل را از آن ها
ساقط کنند .در همین زمینه در تحقیق حاضر فر ض شده که به میزانی که زنان بتوانند استقالل و مخصوصا استقالل اقتصادی به دست
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بیاورند بر کیفیت زندگی آن ها افزوده می شود ،در نتیجه به آزمون رابطه بین اشتغال و درآمد زنان به عنوان متغییرهای مستقل و
کیفیت زندگی به عنوان متغییر وابسته پرداخته می شود .هم چنین با توجه به اهمیت روابط اجتماعی مخصوصا روابط اجتماعی مثبت
مانند اعتماد در کیفیت زندگی ،رابطه بین سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی نیز مورد آزمون قرار گرفت.
روش شناسی

روش اجرای تحقیق پیمايش و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان ساکن در شهر اصفهان در سال  0130می باشند که با برآورد از
جمعیت شهر اصفهان در سال  0123111( 0131نفر) تقريبا  0211111در نظر گرفته شد که از بین آن ها  101نفر با شیوه نمونه
گیری خوشه ای از  01منطقه شهری شهر اصفهان انتخاب شدند .برای تجزيه و تحلیل اطالعات از ضريب همبستگی پیرسون
استفاده شد .پايگاه اجتماعی افراد با درآمد ،منزلت شغلی و تحصیالت مورد سنجش قرار گرفت .سرمايه اجتماعی با شاخصهای
مشارکت  ،اعتماد و آگاهی اندازه گیری شد .متغیر وابسته تحقیق يعنی کیفیت زندگی با الهام از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان
بهداشت جهانی ( )0331که شش حوزه زندگی (سالمت جسمی-فیزيکی ،سالمت روان شناختی ،میزان استقالل ،روابط اجتماعی،
و دينداری/مذهب/اعتقادات شخصی) را در بر می گیرد ،مورد سنجش قرار گرفت .پرسشنامه از اعتبار صوری برخوردار بود و
ضريب آلفا کرونباخ پايايی پرسشنامه کیفیت زندگی برابر با  1/28و آلفای سرمايه اجتماعی برابر با  1/26بود.
یافته های تحقیق

الف) آمار توصیفی  :نتايج توصیفی تحقیق نشان داد که از نظر طبقه اجتماعی 01/1 ،درصد پاسخگويان در طبقه پايین 61 ،درصد
در طبقه متوسط و  81/1درصد در طبقه باال قرار می گرفتند .میانگین نمره دينداری پاسخگويان  1/2از  1و میانگین نمره سرمايه
اجتماعی آنها  1/81از  1بود .بیشترين فراوانی مربوط به گروه سنی  10تا  11سال با  13/1درصد و کمترين فراوانی مربوط به گروه
سنی  11سال و باالتر با  01/8درصد می باشد .هم چنین بیشترين فراوانی مربوط به تحصیالت فوق ديپلم با  11/8درصد و کمترين
فراوانی مربوط به تحصیالت ابتدايی با  0/6درصد می باشد .تنها  01/1درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت عالیه باالتر از
لیسانس بودند افراد متاهل  68/1درصد و کمترين فراوانی مربوط به همسران فوت شده با  0.8درصد می باشد .بیشترين فراوانی
مربوط به افراد با شغل آزاد با  12/1درصد و شغل ساير  8/11درصد کل را تشکیل می داد .جدول شماره ( )0آمار توصیفی متغیر
وابسته يعنی کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار متغیرهای مربوط به کیفیت زندگی

میانگین

انحراف معیار

متغیر
عملکرد جسمانی

1.01

1.11612

روابط اجتماعی

1.11

1.11110

مشکالت جسمانی

1.00

1.82361

سالمت روان

1.11

1.11113

نشاط اجتماعی

8.10

1.11206

سالمت محیط

1.81

1.11110

کیفیت زندگی

1.88

1.81112

همانطور که از ارقام جدول شماره ( )0بر می آيد میزان متغیر کیفیت زندگی و همه مولفه های آن به جز نشاط اجتماعی در حد
متوسط هستند .روابط اجتماعی دارای بیشترين و نشاط اجتماعی دارای کمترين میانگین هستند .نشان می دهد.
ب)آمار استنباطی :به منظور سنجش تاثیر عوامل و متغیرهای اثرگزار بر متغیر کیفیت زندگی از ضريب همبستگی پیرسون استفاده
شده است :جدول شماره( )8رابطه بین متغیرهای مستقل و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
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جدول  :2رابطه بین متغیرهای مستقل و کیفیت زندگی

متغیر

کیفیت زندگی
ضريب همبستگی

سطح معنی داری

1/116

1/11

شغل

1/811

1/11

تحصیالت

1/031

1/11

درآمد

1/101

1/11

تعداد فرزندان

-1/011

1/113

سرمايه اجتماعی

1/103

1/111

پايگاه اجتماعی

1/121

1/111

تاهل

نتايج جدول نشان میدهد که بجز متغیرتعداد فرزندان ،رابطه بقیه متغیرها با کیفیت زندگی معنی دار است .بیشترين تاثیرات را به
ترتیب متغیرهای سرمايه اجتماعی ،پايگاه اجتماعی ،تاهل ،و درآمد داشته اند .فاصله تاثیر سرمايه اجتماعی با تاثیر پايگاه اجتماعی
که بعد از آن آمده است جالب توجه است.
بحث و نتیجه گیری

يافته های تحقیق حاضر نشان داد که کیفیت زندگی زنان نیز در حد متوسط است که اين مسئله با نتايج ربانی خوراسگانی و کیانپور
( )0126که میزان کیفیت زندگی شهروندان اصفهانی را  1/12از  1يافته بودند همخوانی ندارد .هم چنین در تحقیق حاضر ديده شد
که از بین مولفه های مختلف کیفیت زندگی ،میانگین نشاط اجتماعی از میانگین همه مولفه های کیفیت زندگی کمتر و از حد
متوسط نیز پايین تر ( 8/10از  )1بود .اين نتايج با يافته های حاجی الهیجی ( )0131که در تحقیق خود با عنوان " بررسی شادمانی
زنان و تحلیل جامعه شناختی آن در شهر اصفهان" با به کار گیری مولفه هايی مانند "ديدگاه نسبت به آينده"  " ،ديدگاه نسبت به
زندگی" " ،میزان کنترل روی زندگی" " ،رضايت از اوضاع خود" " ،میزان سختی و آسانی زندگی" ،به سنجش میزان شادمانی
زنا ن اصفهانی پرداخت و دريافت که زنان اصفهان عموما دارای سطح متوسط رو به باالی شادمانی هستند همخوانی ندارد .البته
مقدار باالی تاثیر سرمايه اجتماعی بر کیفیت زندگی (،که از تاثیر درآمد و شغل که بیشتر جنبه های عینی کیفیت زندگی هستند نیز
باالتر بود) نشان از اهمیت بسیار روابط اجتماعی مثبت در زندگی شهری است.
منابع
 .0آزادارمکی ،تقی و حسن چاوشیان .)0120( .بدن به مثابه رسانه هويت ،مجله جامعه شناسی ایران ،دوره چهارم ،شماره  ،1زمستان،
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