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111- 134، صفحات 93پاییز، 1، شماره 9دوره فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 

ت یفیگاه اجتماعی ـ اقتصادي با کیت، پاین احساس امنیبررسی رابطه ب
جامعه شهري اهواز)(مورد مطالعه:زندگی افراد

3زادههه موالیو ال2پورطاهره احمدي،1زادهحسین حسیندکتر علی

14/11/93تاریخ پذیرش: 7/7/93:وصولتاریخ 

چکیده:
ي بین احساس امنیت اجتمـاعی  ي حاضر با هدف بررسی رابطهمقاله

ـ اقتصادي، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي با کیفیت زندگی افراد در شهر اهـواز   
انجام گرفته است.  نظر به این است که احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادي و  

گردد.  ، موجد سطوح متفاوتی از کیفیت زندگی میپایگاه اجتماعی ـ اقتصادي 
فضـاي مفهـومی،  نظـري، بینشـی و     چارچوب نظـري مقالـه بـر گرفتـه از    

هاي پژوهش با روش پیمایشی باشد.  دادهساختاري میشناختی رویکرد روش
گیـري  نفر از میان شهروندان اهواز بـا روش  نمونـه  385اي با حجم از نمونه

آوري شد.  مراحل آماري آن با اي انتخاب گردیده و جمعد مرحلهاي چنخوشه
، احسـاس  انجام شده است.  نتـایج نشـان داد  16SPSSافزار استفاده از نرم

امنیت اجتماعی ـ اقتصادي و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي بر کیفیـت زنـدگی     
افراد در شهر اهواز به طور مثبت مؤثر است. 

ندگی، احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادي، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي، کیفیت زمفاهیم کلیدي:
رویکرد ساختاري

alihos81@yahoo.comشهید چمران اهوازدانشگاه شناسیدانشیار گروه جامعه1
ي مسئول)(نویسندهاالنبیا بهبهانصنعتی خاتمشناسی دانشگاه هکارشناس ارشد جامع2

tahereahmadipour@yahoo.com
عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز3
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مسألهیانبمقدمه و 
يگیري و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمدهاخیر شناخت، اندازهيدر چند دهه

علمی و تحقیقاتی مورد ياین عرصهها بوده است. ریزان و دولتافراد، محققان، برنامه
ها از جمله روانشناسی، پزشکی، اقتصاد، علوم طبیعی، جغرافیا تعداد زیادي از رشتهيهتوج

اطالعات علمی، يسسهؤهاي مروست که بر اساس پایگاه دادهشناسی بوده و از اینو جامعه
بر هزار تحقیق در مورد کیفیت زندگی صورت گرفته است. 55، بیش از2005تا1982از

ت کیفیت زندگی در قالب اصطالحی علمی مفهومی براي بررسی اساس این تحقیقا
مین نیازهاي انسانی و نیز معیاري براي درك رضایت و عدم رضایت افراد و أچگونگی ت

ها از ابعاد مختلف زندگی است. گروه
هاي توسعه در ابعاد تمامی تالشکیفیت زندگی خود ارتباطی متقابل با توسعه دارد. 

کیفیت زندگی خود بعنوان بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی است. مختلف آن، همانا
احساس فرد از سالمت، رضایت یا عدم رضایت از زندگی، سرور و شادمانی یا ناخشنودي و 

) 1972، نظایر آن تعریف شده است (دالکی
شناسی موضوع کیفیت زندگی بعنوان موضوعی ضمنی در مطالعات در جامعه

آگبرن يانند توصیف زندگی روستایی در ایاالت متحده که به وسیلهاجتماعی مطرح بوده م
هاي تحقیقات کیفیت زندگی به یکی از موضوعات مسلط شاخص) انجام شد. 1946(

مانند فقر، بیماري و » عینی « هاي در ابتدا تنها بر شاخصاجتماعی تبدیل شده است. 
هفتاد اضافه شدند.يدهههاي انتزاعی تنها در شد و شاخصکید میأخودکشی ت

هاي اجتماعی رفاه، درك شاخص« تند از هاي منتشر شده در این زمینه عبارکتاب
کیفیت زندگی « ) و 1976اندرو و ویتی (ينوشته» ها از کیفیت زندگیآمریکایی
). 1981کمپل (ينوشته»ها ها و رضایتها: احساسات، ارزیابیآمریکایی

شناسی ط به کیفیت زندگی بعنوان مبحثی جدید در مطالعات جامعههاي مربوپژوهش
آخر قرن بیستم در بسیاري از کشورها مطرح شده است.  بسیاري از يطی چهار دهه

اي و حتی کیفیت زندگی در سطوح ملی، منطقهيگیري و مقایسهجوامع با اندازه
فقیت و شرایط زندگی در جوامع خود به اند تصاویر گویا و عینی از موالمللی توانستهبین

طور همینتر فراهم آورند. دست دهند و بدان وسیله زمینه را براي مطالعات بیشتر و جامع
هاي فرهنگی، اجتماعی و ریزيبرنامهيبا مطالعه و ارزشیابی کیفیت زندگی، زمینه

تواند خود را با تر میگونه جامعه هر چه سریعآید و بدیناقتصادي هر چه بیشتر فراهم می
شرایط مورد نیاز هماهنگ و همنو سازد.
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سو از یکاي مبهم است.کیفیت زندگی تا اندازهيسازه، )1944(1به تعبیر بالدوین
شود و از بعدي کیفیت زندگی فردي بعنوان پنداشتی از چگونگی گذران فرد مطرح می

ط پیرامونی و یهایی نظیر محقعیتموهاي زندگی حول یک عامل؛تر کیفیت موقعیتکلی
توان کیفیت زندگی از منظري دیگر میشود.ي معین را شامل مییا فرهنگ در یک جامعه

. عینی) تعریف کردـذهنی) و کالن (اجتماعیـرا در دو سطح خرد (فردي
هاي فرد و هایی نظیر ادراکات کیفیت زندگی، تجارب و ارزشسطح خرد شاخص

شود و سطح کالن بط مانند رفاه، خوشبختی و رضایت از زندگی را شامل میهاي مرتمعرف
در شامل درآمد، اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش و سایر شرایط زندگی و محیط است. 

شود که تمام ابعاد رویکردي عملی کیفیت زندگی بعنوان یک مفهوم کلی تعریف می
يهاي انتقالی زندگی نظیر توسعهه جنبهزیستی شامل رضایت مادي، نیازهاي حیاتی، بعالو

سمیت نیز آن را یک انتزاع دهد. اشناسی و بهداشت اکوسیستم را پوشش میخودفردي، 
داند که تمهید شده است تا در نظر گرفتن چگونگی زندگی مردم را در فکري می

اشد داوري تواند بهتر یا بدتر بآنچه میيها دربارههایی تسهیل کند که در آنچارچوب
).160: 1382(اسمیت،شود و بنابراین مشابه مفاهیمی چون توسعه، رفاه و بهزیستی است

اهمیت و ضرورت پژوهش
امروز يمربوط به کیفیت زندگی و سنجش آن شاید در هیچ زمانی به اندازهيحیطه

ام از دیدگاه مردان هر کداقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و دولتوسیع نبوده است.
هاي مربوط به شود که شاخصاین امر از آنجا ناشی مینگرند خاصی به این مقوله می

هاي گیرد که از تغذیه تا پوشاك گرفته تا مراقبتکیفیت زندگی طیف وسیعی را در بر می
(بالدوین، گودفري و شودبهداشتی، محیط اجتماعی و محیط مادي پیرامون را شامل می

.)1992، پوپر
(درویش چه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده استاگر

هاي کیفیت ولی سطح زندگی و پیشرفت مادي فقط یکی از پایه؛)68:1383آبادي، رحیم
باشد که از در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب می.شودزندگی را شامل می

شرایط زندگی، وضع سالمت، مد مردم، ییر در سطح درآتغگردد.چندین متغیر متأثر می
محیط، فشار روحی روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر 

. کندزندگی و تغییرات آن را تعیین میدیگر نظیر آن به شکل مرکب کیفیت
امر مفهوم هاي اینترین جنبهاگر هدف از توسعه، بهزیستی انسان باشد یکی از مهم

از جمله کسانی است که کیفیت زندگی فردي و ، )1380(الگ زینامکیفیت زندگی است.

1 Baldwin
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دارد کند و بیان میسازي میي پایدار مفهومجمعی را در تعامل با هم و در چارچوب توسعه
ي ها در بطن نظریهکه پیشرفت تکنولوژیک، کیفیت زندگی شخصی و تعامل میان آن

). 1999:10،(اکرسلیگیرد توسعه قرار می
اقتصادي، پایگاه ـ بین احساس امنیت اجتماعیيهدف تحقیق بررسی رابطه

هل و میزان أوضعیت تجنسیت، اقتصادي عینی و ذهنی و متغیرهاي سن، ـ اجتماعی
تحصیالت با کیفیت زندگی مردم شهر اهواز است. 

پژوهشفرضیات 
اقتصادي و کیفیت زندگی افراد ـماعیاحساس امنیت اجترسد بینبه نظر می-1

داري وجود دارد.  معنیيرابطه
و کیفیت زندگی افراد عینی اقتصادي ـرسد بین پایگاه اجتماعیبه نظر می-2

داري وجود دارد. معنیيرابطه
و کیفیت زندگی افراد ذهنی اقتصادي ـرسد بین پایگاه اجتماعیبه نظر می-3

وجود دارد. داري معنیيرابطه
داري وجود دارد. معنیيکیفیت زندگی افراد رابطهرسد بین سن و به نظر می-4
داري وجود دارد. معنیيکیفیت زندگی افراد رابطهرسد بین جنسیت و به نظر می-5
داري وجود معنیيهل و کیفیت زندگی افراد رابطهأرسد بین وضعیت تبه نظر می- 6
دارد. 

داري معنیيرسد بین میزان تحصیالت و کیفیت زندگی افراد رابطهیبه نظر م-7
وجود دارد. 

پژوهششناسیروش
پژوهش در این پژوهش با توجه به موضوع تحقیق و در نظر گرفتن متغیرهاي 

روش قابل مشاهده نبوده؛که مستقیماًکیفیت زندگی)باالخص متغیر اصلی پژوهش (
هدف از بکارگیري این روش، باشد. تر مینامه، مناسبپژوهش پیمایشی و ابزار پرسش

هاي انتخاب شده آوري اطالعات درست و پی بردن به ذهنیت و احساس واقعی نمونهجمع
باشد. می

بر باشد.سال و باالتر شهر اهواز می18افراد يجمعیت آماري در این تحقیق کلیه
جمعیت کل شهر اهواز ،1391اساس آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال

هزار نفر است. 614/969بالغ بر 
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گیري نمونهيگیري از جمعیت آماري تحقیق، از شیوهدر این پژوهش به منظور نمونه
پستی يانتخاب نمونه از طریق نقشهياي استفاده گردیده و نحوهاي چند مرحلهخوشه

شهر اهواز بوده است. 
هاي این پژوهش با در نظر گرفتن فرضیات مطرح شده روش تجزیه و تحلیل یافته

لذا به منظور تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق با توجه به سطح سنجش ؛صورت گرفته است
آوري پس از جمعهاي مربوط به هر کدام استفاده شده است. و نوع متغیر از آزمون

تجزیه و تحلیل قرار ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد ها، دادهپرسشنامه
و 3، حداکثر2، درصدها1فراوانیهاي آماري از قبیل؛در بخش توصیفی تحلیلگرفتند.
در بخش استنباطی، ، استفاده گردیده است.7و انحراف معیار6، واریانس5، میانگین4حداقل

ها و ندار بودن تفاوت میانگیهاي معنیاز قبیل آزمونهاي آماري مورد نیاز؛با کمک تحلیل
دار بودن، مانند هاي معنیو تست9تحلیل رگرسیون، 8ها، ضریب همبستگی پیرسوننسبت

T-Testبا توجه به این که این ضرایب از گیرند. ، ارتباط متغیرها مورد محاسبه قرار می
لذا ؛پرکاربردترین ضرایب در تحقیقات اجتماعی و تعیین وجود رابطه بین دو متغیر هستند

يکلیههاي تحقیق استفاده شده است.از این ضرایب براي تحلیلقیق غالباًدر این تح
انجام شده است. 16SPSSافزار هاي آماري دقیق با کمک نرمتحلیل

گیريابزار اندازه11و پایایی10تعیین روایی
آوري اطالعات که پرسشنامه جمعيبا توجه به اهمیت حصول اطمینان از وسیله

ي پرسشنامه اطمینان حاصل شده است.  12»روایی محتوا«این بررسی از باشد، درمی
باشد، این روش می13براي تعیین پایایی پرسشنامه، بهترین روش، آلفاي کرونباخ

پرسشنامه مورد استفاده قرار گیري خصوصاًي هماهنگی درونی ابزار اندازهبراي محاسبه
گیرد.  می

1 ferequencies
2 percent
3 maximum
4 minimum
5 mean
6 variance
7 std. deviation
8 pearson correlation
9 regression analys
10 validity
11 reliability
12 content validity
13 cronbach alpha
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دهد. تحقیق را نشان میمتغیرهاي1آلفاي کرونباخ1جدول 

آلفاي کرونباخ:1جدول 

احساس امنیت نام متغیر
اقتصاديـاجتماعی

ـ پایگاه اجتماعی
عینیـاقتصادي

ـپایگاه اجتماعی
ذهنیـاقتصادي

کیفیت 
زندگی

64/063/068/089/0آلفاي کرونباخ

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی
ي قبل کیفیت زندگی به حدود یک دههيعلمی به مسئلهيتوجهيدر کشور ما ایده

هاي خاص و در شرایط و ها بر روي جمعیتاگر چه اغلب این پژوهشگردد. باز می
ها به لحاظ درك روند هاي بیمارستانی یا درمانی انجام شده اما بررسی آنمحیط
هاي بعدي حائز اهمیت یهاي آن در بررسگیري مفهوم و توسعه استفاده از یافتهشکل

است. 
مصروعبیماراندرزندگیکیفیتبررسی«اي با عنوان )، مطالعه1372(قاسمی مالیر

وزارتتابعآموزشیهايبیمارستانبهوابستهاعصابداخلیهايدرمانگاهبهکنندهمراجعه
زنانبهنسبتمردانکهبودآنازحاکینتایجداد.انجامپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

مجردها،سال،20-29سنیگروهافرادبعالوهاند،بودهبرخورداربهتريزندگیکیفیتاز
سالگی)19تا10(بودندشدهمبتالصرعبیماريبهباالتريسنیندرکهکسانیباسواد،افراد

د.بودنبرخورداربهتريزنذگیکیفیتازداشتندکمتريحملهدفعاتتعدادکهکسانیو
باصرعيحملهدفعاتتعدادوسوادمیزانبینراداريمعنیارتباطآماريهايآزمون

تحصیالت،میزانافزایشوحملهدفعاتتعدادکاهشبایعنیداد.نشانزندگیکیفیت
وآماريهايآزمونازاستفادهبابودند.نمودهکسبزندگیکیفیتازبهتريامتیازبیماران
مشخصاتازبرخیمیانمعناداريارتباطوجودTهايآزمونوپیرسونگیهمبستضریب
دادهنشانآنهازندگیکیفیتمختلفابعادبامطالعهموردمصروعبیمارانخانوادگیوفردي

وضعیتوجسمیوضعیتباحملهدفعاتدادتعبینمعنادارارتباطجملهآنازشد.
شروعسنوجنسبینوروانیخانوادگی،وضعیتباتتحصیالمیزانبینبیماران،اجتماعی

توانمیپژوهشاینهايیافتهازکلیبطورداشت.وجودآنهااقتصاديوضعیتبابیماري
عواملوبودهمختلفابعادوپیچیدهيساختاردارايزندگیکیفیتکهکردبرداشتچنین

).1372مالیر،(قاسمیدارنددخالتآنتعییندرمتعددي

1 Cronbach Algha
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کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ، )1382(در پژوهشی تمدنی و بهمنی
% دانشجویان نیازمند 20به گزارش آنها کیفیت زندگی تهران جنوب را بررسی کردند.

ثیر و تأتغییر جدي بوده و عوامل جنس، سن، نوع مذهب در کیفیت زندگی گروه نمونه بی
ثر بوده لی والدین بر کیفیت زندگی آنها مؤوح تحصیلی و شغهل، اشتغال و برخی از سطأت

). 1382(تمدنی و بهمنی، است
ها و ها، مدل، در تحقیقی به بررسی مفاهیم، شاخص)1387(رضوانی و منصوریان

ها براي سنجش کیفیت زندگی آنمدل پیشنهادي براي نواحی روستایی پرداختند.يارائه
ها و اي از حداقل نیازهاي ضروري جوامع روستایی در زماندر نواحی روستایی، مجموعه

هاي مختلف را شناسایی و سرانجام، مدل عمومی سنجش کیفیت روستایی بر اساس مکان
هاي برخی از شاخصگرهاي آن ارائه دادند.ها و توصیفنیازهاي انسانی به همراه شاخص

زندگی مانند مسکن، آب آشامیدنی، يهبه کار رفته در این تحقیق عبارتند از نیازهاي اولی
نیازهاي فرصت و فراغت نیازهاي بهزیستی مانند سالمت، امنیت، استخدام؛غذا و تغذیه؛

دهد که نتایج بدست آمده نشان می...مانند آموزش، ارتباطات و اطالعات، مشارکت و
ور، باید اي پیچیده است که بدین منظسنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی پدیده
). 1387رضوانی، منصوریان و(شرایط مکانی و زمانی توامان مورد توجه قرار گیرد

ب) تحقیقات خارجی
شغل، زندگی خانوادگی، سالمتی، دوستی، ابعاد ازدواج و ، )1978(و فیسک1کمپبل

زندگی در شهر، بیکاري، تحصیالت و استانداردهاي زندگی را مورد بررسی قرار دادند.
فردي از بهتر زیستن نیز توسط این محققین مورد بررسی قرار گرفت و کیفیت درك

). 1982، (فلنگانزندگی به چند سطح عالی، خوب و ضعیف تقسیم شد
راجع به کیفیت زندگی بعنوان یک عملکرد 1990سال پژوهشی توسط راجسدل در

وابسته به هدف این پژوهش تشخیص متغیرهايصورت گرفته است.HIVدر بیماري 
نتایج بوده است. HIVکیفیت زندگی براي اشخاص با ویروس عفونی سیستم دفاعی بدن 

ثر أها را متاي واضح کیفیت زندگی آنبه گونهHIVاین بود که آلودگی بهيدهندهنشان
هاي کیفیت زندگی با عمل  ج چندین متغیر نشان داد که مشخصهکرده است و نتای

همچنین بیشترین آلودگی اثر تخریبی را روي کند؛تغییر میHIVبندي آلودگی تقسیم
). 1990، (راجسدلگذاردزندگی میاجتماعیـ هاي روانیجنبه

1 Campbeel. D.
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در کار کالسیک خود تحت عنوان ، )1996، (الیور و محمد2و مور1شلدون
را هاي اجتماعیها، تمامی شاخصگیريهاي اجتماعی، تغییرات، مفاهیم و اندازهشاخص

اي را استخراج و گزارش هاي اقتصادي، موضوعات تازهبازبینی کرده و عالوه بر شاخص
نگاري، نیروي کار و وضعیت اشتغال، هاي جمعیتویژگینمودند، این موارد عبارت است از:

هاي سیاسی دولت و شهروندان، تغییرات در زندگی آوري، ماهیت فعالیتدانش و فن
هاي گوناگون ایام فراغت، وضعیت سالمتی و هاي دینی، جنبهخانواده، میزان فعالیت

مندي و آسایش هاي مربوط به میزان رضایتبندي اجتماعی و نیز اندازهآموزشگاهی، طبقه
آنها نتیجه گرفتند که هر تغییري در کیفیت زندگی افراد، به نوعی مترادف با برخی فردي.

ن است. هاي معینی از زندگی آناتغییرات در کمیت

پژوهشچارچوب نظري
کیفیت يدهد که در خصوص سازههاي مربوط به کیفیت زندگی نشان مینوشته

یکی تواند ناشی از سه عامل مختلف باشد؛زندگی با تعدد تعاریف مواجهیم که این امر می
اي متفاوتی چون پزشکی، هاي حرفهچند بعدي بودن این سازه، دیگري کاربرد آن در حوزه

شناسی و در نهایت سطح وانشناسی، جغرافیاي انسانی، مطالعات توسعه، اقتصاد، جامعهر
ها و یا ساختارها باشد (غفاري و تواند مربوط به عامالن، فرآیندها، موقعیتتحلیل که می

). 1383:3امیدي، 
2در این راستا نخست در جدول تعریفی جامع براي آن آسان نیست.يرو ارائهاز این

پردازیم. به بررسی برخی از تعاریف محققان این حوزه می

1 Sheldon. T. B
2 Moore. W
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پردازانهاي مختلف کیفیت زندگی از دیدگاه چندي از نظریهتعریف:2جدول 
1تعریف کیفیت زندگیپردازنظریه

)2005(2پال
مین نیازهاي روحی، روانی أکیفیت زندگی معیاري براي سنجش میزان ت

هاي کلی اجتماعی و ي ویژگیده که نشان دهندهو مادي جامعه و خانوا
اقتصادي یک ناحیه است

میزان برخورداري فرد از چیزهایی که بدست آورده و همچنین از تمام )1998(3گرگورمک
ها را داردهایی که فرصت انتخاب آنگزینه

ا هدر شرایط اجتماعی و اقتصادي عمومی میزان رفاه افراد و گروه)1982(4مولر
کیفیت زندگی استيدهندهنشان

5هاگرتی و همکاران

)2001(

اصطالحی که عالوه بر کیفیت کلی زندگی افراد و نه فقط بر برخی از 
رو، اگر کیفیت زندگی به اجزاي و از اینکند؛قلمروهاي زندگی داللت می

مختلف تقسیم شود، باید اجزاي آن را در مجموع یک ساختار کلی به نام 
ت زندگی را نمایش دهندکیفی

از: ابعاد مادي، احساسی، کیفیت زندگی داراي چند بعد است که عبارتند)2004(6جنز
روانی، اجتماعی و رفتاري

گروه کیفیت زندگی 
سازمان بهداشت 

)1993(7جهانی

هاي فرهنگی و ارزشی جامعه ودرك افراد از شرایط زندگی در متن نظام
هاي فردها، انتظارات، اهداف و نگرانیدر ارتباط با استاندارد

)مآخذ: مطالعات نگارنده(

ي رفاه در یک جامعه به کار کیفیت زندگی مفهومی است که براي ترسیم توسعه
شرایط يکنندهتوان گفت که کیفیت زندگی منعکسبه طور خیلی ساده، میرود. می

ندگی به مثابه یک هدف اصلی طی سی سال گذشته، کیفیت ززندگی و رفاه افراد است.
مفهوم ثیرگذار بوده است. أهاي بسیاري از کشورها تگذاريي جامعه بر سیاستتوسعه

ي اجتماعی شده است ثروت به مثابه هدف اصلی توسعهيکیفیت زندگی جایگزین ایده
). 2002(اشمیت، 

رداري از کیفیت زندگی فردي در بعد عینی ناظر بر تأمین نیازهاي اساسی و برخو
مشارکت اجتماعی است و هاي اجتماعی شهروندان ومنابع مادي جهت برآوردن خواست

در بعد ذهنی به داشتن استقالل عمل، رضایتمندي، هدفداري در زندگی و رشد شخصی و 

1 quality of life
2 Pal
3 MacGregor
4 Moller
5 Hagerty et al
6 Janse
7 WHOQOL Group
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فردي و جمعی معطوف به ثبات و پایداري شود و در مقیاس فراخواهی مربوط میدگر
اي گسترده و ع اجتماعی، انسجام مدنی، روابط شبکهمحیط فیزیکی و اجتماعی، مناب

هایی چون اعتماد، پیوندهاي موقتی در تمامی سطوح جامعه و نیز هنجارها و ارزش
). 2:1388(غفاري و امیدي، دوستی و رفتار دگرخواهانه استنوع

تعاریف مبتنی بر وجوه چندگانه
کیفیت يگرایانه نسبت به سازهقلیلبا پرهیز و اجتناب از نگاه تجدید يدر دوره

ذهنی، عینی و محیطی مورد بررسی نظري و يگانهی، این سازه با توجه به ابعاد سهزندگ
کیفیت زندگی مفهومی ناظر به افراد ،)1977(1به نظر مالمنتجربی قرار گرفته است. 

و محل سکونت است ولی همچون انتظارات از طریق تعامل پویاي بین فرد مفروض، جامعه 
شود که کیفیت زندگی بعنوان حالتی در نظر گرفته می2در نظر دیوانشود.او تعیین می

کند، احساس آرامش درونی اي که زندگی میفرد در آن نسبت به خودش، طبیعت و جامعه
یکی داند؛ثر میؤ).  دیوان دو عامل را در ایجاد این حالت م2000:315(دیوان، دارد

در این خصوص در زندگی و دیگري برخورداري از روابط مناسب با دیگران.داشتن هدف
و 3شود.  تستاترین منبع ثروت آدمی محسوب میعمده»رابطه«وي بر این باور است که

) نیز کیفیت زندگی را در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی مورد مطالعه 1996(4سیمونسون
دانند. جارب، اعتقادات، انتظارات و ادراك فرد میاند و آن را معطوف به تقرار داده

عالوه بر بررسی کیفیت زندگی به صورت مفهومی ذهنی، ممکن است این مفهوم به 
ها و اندازه و اهمیت آن، به طور عینی نیز گذارياثرات تغییرات و سیاستيمنظور مشاهده

دهد که اصطالح کیفیت نشان می، )1985عنوان مثال میلز (بشود.در نظر گرفته می
شود و یا مندي و بهزیستی توصیف میهاي ذهنی رضایتیا بعنوان فرآوردهزندگی معموالً

ها بدست اقتصادي و اجتماعی که توسط افراد یا گروه5هاياي از ستاندهعنوان مجموعهب
آمده است. 

ن کیفیت توان مورد توجه قرار داد که در آاما نوع سومی از کیفیت زندگی را می
هاي بر ستاندهگیرد و نه صرفاًزندگی بعنوان مفهومی عینی و ذهنی مورد بررسی قرار می

پذیرند، ثیري که افراد از آن میها و تأسیاست6اقتصادي و اجتماعی، بلکه بر دستاوردهاي

1 Mallma
2 Diwan
3 Testa
4 Simonson
5 out puts
6 out comes
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که رویکردهاي رفاهی اتخاذ گردیده است 1بعنوان مثال در همایش اسکاپیابد.تمرکز می
همچنین داند؛کنی فقر و بهبود استانداردهاي زندگی میت زندگی را معادل با ریشهکیفی

در چارچوب تحلیل سیستمی، کیفیت زندگی بعنوان یک رهیافت، بر توانمندي افراد براي 
ها جهت دستیابی به اهداف سیستماتیک اشاره هایشان در رفع محدودیتارتقاء قابلیت

گیرد و پرسش در مورد کیفیت محور اصلی توسعه قرار میدر این رویکرد انسان دارد.
مهمی که ينکتهبایست به نیازهاي افراد و ارضاي آنها توجه داشته باشد.زندگی، می

هاي فرهنگی و شود این است که افراد بشر داراي تنوع زیادي هستند و خالقیتمطرح می
ی که امکان نظم اجتماعی را فراهم توان از اهداف و وسایلمندي آنها را هرگز نمیرضایت

توجه تام به کیفیت محیط زندگی از اهم موضوعات است، زیرا هم سازد، جدا نمود. می
رو هر تعریفی از کیفیت از اینشرایط عینی و هم ارضاي ذهنی افراد است. يکنندهتعیین

توجه - 3علمی؛ مبانی -2مسایل فرهنگی؛- 1بایست بر سه معیار مبتنی باشد:زندگی می
به طور کلی کاربرد اصطالح برداري از محیط زیست و بهبود شرایط محیط زیست. به بهره

هاي اقتصادي و اجتماعی به اواخر گذاريسیاستيکیفیت زندگی، به طور خاص در حوزه
گردد.  گرایش به این مفهوم و سنجش آن در پاسخ به شرایط باز می1960يدهه

شرایط اجتماعی ؛هاي اقتصادي بوده تغییرات رفاه ملی، فراسوي سنجهاجتماعی مربوط ب
هاي مرتبط با کیفیت زندگی انسان نظیر سالمتی، لفهؤحاصل از تحوالت اقتصادي که بر م

تر مین سالمندان، توزیع عادالنهأکنی فقر و تبعیض، تهاي برابر براي افراد، ریشهفرصت
گذارد. ثیر میأمسائل مربوط به آلودگی هوا تدرآمدها، سکونت شهري، حمل و نقل و

رویکرد ساختاري و کیفیت زندگی
دهد و تمامی رویکرد ساختاري مفهومی فراگیر و کامل از کیفیت زندگی ارائه می

عنوان یک کلیت گیرد و جامعه را بثرند در برمیؤهایی را که در بهبود کیفیت زندگی محوزه
بیند.  می

2ايمند که با تمرکز بر کیفیت زندگی و در زمینههاي نظامچوبیکی از اولین چار

در کانادا مطرح 1990داد در سال اجتماعی مفهومی فراگیر از کیفیت زندگی را پوشش می
این چارچوب بر دو فرض اساسی استوار بود:گردید. 
ود کیفیت زندگی فراتر از مفهوم نیازها، در ارتباط با فرآیندها و دستاوردهاي خ-1

مختاري و تحقق فردي قابل طرح است. 

1 ESCAP
2 contex
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تواند مستقل از مناسبات، روابط و کیفیت زندگی در معناي واقعی آن نمی-2
عدالت توزیعی که امنیت يپیوندهاي مشترك اجتماعی و وابستگی متقابل در زمینه

سازي شود.  شخصی و اقتصادي، حمایت شهروندي و حقوق انسانی را تضمین کند، مفهوم
تعیین 2ايو عوامل ایجاد کننده1ر این رویکرد براي کیفیت زندگی عناصر سازندهد

این عناصر به صورت عام عبارتند از خودمختاري، شناخت، وابستگی متقابل و شود.می
در برابري که عواملی مانند امنیت، شهروندي و دموکراسی را براي محقق شدن نیاز دارند.

به کیفیت زندگی، برخی بر شرایط زندگی و کیفیت زندگی میان رویکردهاي ساختاري 
برخی بر شود. ها میتمرکز دارند که شامل شرایط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصت

این دسته از رویکردها چندبعدي هستند و به کید دارند.أنسبیت فرهنگی کیفیت زندگی ت
طور جدي بر فرآیندهاي علی و بر هم کنشی اجتماعی و به ویژه بر نقش اساسی 

: 1388، (غفاري و امیدياجتماعی و روابط اجتماعی تمرکز دارندـ هاي اقتصاديپویش
42-41 .(

ها و ي، شاخصادر مقاله،)1992(4و ویل3زمانی داسگوپتايدر همین دوره
رد بحث قرار دادند و میان عناصر توسعه مويهاي کیفیت زندگی را در زمینهسنجه

ها بهداشت، رفاه، آزادي آنآن تمایز گذاشتند. ي6کنندهو عوامل تعیین5دهندهشکیلت
پناه، آب ناصر و دستیابی به غذا، لباس، سرهاي اساسی را بعنوان عانتخاب و آزادي

سهیالت آموزشی، مراقبت بهداشتی، امنیت ملی و درآمد تهاي حقوقی، حمایتآشامیدنی،
عمومی را بعنوان عوامل برشمردند. 

و کیفیت 7در میان رویکردهاي ساختاري به کیفیت زندگی، برخی بر شرایط زندگی
شود. ها میزندگی تمرکز دارند که شامل شرایط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصت

بعدي این دسته از رویکردها چندکید دارند.أز بر نسبیت فرهنگی کیفیت زندگی تبرخی نی
هستند و بطور جدي بر فرآیندهاي علی و بر هم کنشی اجتماعی و به ویژه بر نقش اساسی 

).همان(اجتماعی و روابط اجتماعی تمرکز دارندـ هاي اقتصاديپویش

1 elements
2 contributors
3 Dasgupta
4 Weale
5 constituent
6 determinant
7 living conditions
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هاي ساختاري کیفیت زندگیمدل
که از آن ـ رت، باید تشخیص قلمروهاي زندگی و چگونگی روابط بین آنهابنا به ضرو

در ـ بینی احساس مردم نسبت به کیفیت زندگی خود استفاده کردتوان براي پیشمی
چارچوب یک مدل فکري صورت گیرد. 

يمندي افراد براي ارائهبه منظور تشریح چگونگی ترکیب قلمروهاي مختلف رضایت
هاي گوناگون پیشنهاد شده که بر ها نسبت به کیفیت زندگی خود، مدلاحساس کلی آن

دار از سطح رضایت در وزنيترین مدل، کیفیت کلی زندگی یک مجموعهاساس ساده
ترین مدل ساختاري کیفیت ساده1شکلهاي مختلف زندگی است.قلمروها و جنبه

دهد. زندگی را نشان می

ترین مدل ساختاري کیفیت زندگیساده: 1کل ش
)2003(مآخذ: پاکیون، 

Sکیفیت کلی زندگی؛ =D=رضایت در قلمرو مورد نظر؛d= رضایت در زیر قلمرو
مورد نظر

S

D1 D2 D3 Dri

d 1 d 2 … dn d 1 d 2 …dn
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هاي مطلوب قلمروهاي مختلف زندگی مشکلی اساسی در این روش، تعداد و ویژگی
مل روابط با خانواده، بهزیستی عاطفی، هفت قلمرو شابه اعتقاد هاگرتی و همکاراناست. 

بهزیستی مادي، سالمت، کار و فعالیت مولد، احساس تعلق به اجتماع و امنیت فردي 
. )2001، (هاگرتی و همکارانتوانند فضاي کیفیت زندگی را به خوبی پوشش دهندمی

دهد. هاي مطلوب قلمروهاي مختلف زندگی را نشان میویژگی3جدول 

هاي مطلوب قلمروهاي مختلف زندگیویژگی:3جدول 

هاگرتی و )1997(1کامینس
)2001(2همکاران

سازمان بهداشت 
)1993(3جهانی

4شاالك

)2000(
5فلس و پري

)1996(

بهزیستی بهزیستی ماديماديسالمتسالمت
مادي

بهزیستی محیطبهزیستی ماديبهزیستی مادي
جسمی

بهزیستی 
جسمی

بهزیستی
اجتماع

حساس تعلق به ا
بهزیستی شمول اجتماعیروابط اجتماعیاجتماع

اجتماعی

بهزیستی روان شناختیکار و فعالیت مولدکار و فعالیت مولد
احساسی

بهزیستی 
مولد

بهزیستی حقوقسطح استقاللبهزیستی احساسیبهزیستی احساسی
احساسی

روابط اجتماعی و 
خانوادگی

روابط با خانواده و 
بهزیستی روابط بین فرديعنويمدوستان

مدنی
-پیشرفت فردي-امنیت فرديامنیت

--خودمختاري---

اقتصادي و کیفیت زندگیـاحساس امنیت اجتماعی
امنیت هر فردي است.ي استفادهامنیت اجتماعی یک کاالي عمومی است که مورد

د رفاه و عدالت اجتماعی قلمداهاي پنهان و در شمار سالمتی، اجتماعی را در ردیف نعمت
زیرا هر فرد، جامعه یا کشوري به طریقی اي نیست؛اند، تعریف امنیت، تعریف سادهکرده

هاي خود از در کشور ایران هر کس بسته به نیازها و آرمانکند.این اصطالح را تعریف می
ا سیاسی، جویند، گروهی آن راي آن را در درون حکومت میعدهآن برداشتی دارد.

1 Cummins
2 Hagerty et al
3 WHOQOL Group
4 Schalock
5 Felce and Perry
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هاي هاي نامطلوب را نظیر دزدي، سرقتاي نیز تمام پدیدهکنند و عدهاقتصادي تلقی می
دانند. مسلحانه و تجاوزات را از ساختار امنیتی می

هاي دولت دانست. توان فرآیند رضایت شهروندان و کارآمديمفهوم امنیت را می
ها ی است که از دیرباز تمامی دولتاي، مفهوممفهوم امنیت چه در قالب ملی یا منطقه

حفظ اموال و جان مردم، حقوق کید داشتند. استقرار ثبات ملی و محلی بر آن تأجهت 
...داخلی در برابر یکدیگر و

اي اولین کاالیی است که امنیت بعنوان یک کاالي عمومی در سطح ملی و منطقه
توان به دو مقوله تقسیم کرد:را میامنیت نماید.شهروند از دولت متبوع خود تقاضا می

بر این اساس امنیت فردي ناظر به آرامش و آسایش خواهد بود امنیت فردي و اجتماعی.
کند.  در مقابل امنیت که خود فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه براي خود فراهم می

ضاي خود به کار اجتماعی در اشاره به آرامش آسوده فراهم شده از طرف جامعه براي اع
. )222-1385:224(ربانی،رودمی

دهد، عنصري رویکرد ساختاري که مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت زندگی ارئه می
داند که باید براي هر فردي محقق شود.اقتصادي را از نیازهایی میمانند امنیت اجتماعی ـ 

داده شد، امنیت اجتماعی یکی کیفیت اجتماعی نشانيگونه که در عناصر چهارگانههمان
اشمیت و نول نیز بر این اعتقادند ـ برگرآید؛هاي اصلی این رویکرد به حساب میلفهؤاز م

که باید به عناصر کیفیت اجتماعی که امنیت نیز بخش از آن است، بیش از عوامل فردي 
توجه داشت. 

اقتصادي و کیفیت زندگیپایگاه اجتماعی ـ 
نظران به توان بعنوان متغیري در نظر گرفت که اغلب صاحبر را میدر عمل این متغی

يشک در تمام رویکردهایی که دربارهبیهاي اجتماعی اذعان دارند؛ثیر آن بر پدیدهأت
هاي لفهؤاقتصادي بعنوان یکی از مـ کیفیت زندگی مطرح شد، بر شاخص پایگاه اجتماعی

اند، در مدلی که اشمیت و نول طرح کردهست.کید شده اأگذار بر کیفیت زندگی تثیرأت
هاي رفاه در سطح فردي و اجتماعی کیفیت زندگی است.اجتماعی یکی از سنجهيطبقه

در واقع اقتدار ترین منبع و مالك در سنجش منزلت افراد است.توان گفت شغل مهممی
موقعیت «ل آنهاست.سازمانی، درآمد و احترام اجتماعی افراد تا حد زیادي منوط به شغ

اي رئیس خانواده است که از بسیاري جهات براي تعیین نوع حیثیت و منزلت حرفه
توان مقام آنها را در سلسله با توجه به این موقعیت میرود.اجتماعی خانواده به کار می

). 1369:269(مندراس، »ها تعیین کردمراتب درآمدها و حیثیت
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داشتن درآمد .اقتصادي استـ در تعیین پایگاه اجتماعیثرؤدرآمد یکی از عومل م
ترین متغیرهایی است مکفی که بتوان نیازهاي زندگی را در حد انتظار برآورد از جمله مهم

ثیر بسزایی بر کیفیت زندگی دارد. أکه ت

شناختیمتغیرهاي جمعیت
ا یا جزء متغیره...و» تحصیالت«، »هلأوضعیت ت«، »سن«متغیرهایی چون

تحقیق مورد يها بر متغیر وابستهثیر آنباشند که تأشناختی میهاي جمعیتویژگی
شناختی ثیر متغیرهاي جمعیتأگران اجتماعی، بر تاغلب تحلیلبررسی قرار خواهد گرفت.

اند. هاي اجتماعی اشاره کردهبر پدیده
هاي سنی مختلف، روههاي گبه دلیل تغییرات اجتماعی و فرهنگی جوامع، بین نگرش

هاي سنی مختلف در مورد کیفیت زندگی هاي گروهتفاوت وجود دارد و همچنین گرایش
نیز متفاوت است. 

هل أباشد، زیرا افرادي که متهل میؤثر بر کیفیت زندگی وضع تأیکی دیگر از عوامل م
به ؛ندکنهستند بیشتر از افراد مجرد احساس تعلق و همبستگی به اعضاي خانواده می

دورکیم، به علت عدم همبستگی و انسجام احتمال منزوي بودن يکه بر طبق نظریهطوري
هل أآورد، عالوه بر آن افراد متافراد بیشتر است و این انزوا کیفیت زندگی فرد را پایین می

لذا داراي پایبندي بیشتري به ؛باشندمی...داراي متعلقات زیادي از جمله زن و فرزند و
هل نسبت به افرادي که أدهد که افراد متعد و الگوها خواهند بود و این عوامل نشان میقوا

بینند. مجرد هستند، زندگی را معنادار و زیبا می
یکی از متغیرهایی که در بیشتر تحقیقات بعنوان یک متغیر مستقل مورد بررسی قرار 

تماعی و فرهنگی بین هاي روانشناختی، اججنسیت به تفاوت«گیرد جنسیت است؛می
جنسیت در واقع چیزي است که در ).175:1376(گیدنز، »شودزنان و مردان مربوط می

شود.  دنیاي اجتماعی به عنوان مردانه و زنانه شناخته می
پایگاه توان منزلت اجتماعی و نهایتاًهاي که به کمک آن میلفهؤیکی دیگر از م

از متغیر تحصیالت همص داد سطح تحصیالت است.اقتصادي افراد را تشخیـ اجتماعی
افرادي که از ثري در میزان کیفیت زندگی دارد مسلماًجمله متغیرهایی است که نقش مؤ

سطح سواد باالتري برخوردارند از کیفیت زندگی باالتري برخوردارند چرا که در سطح 
از طریق تحصیالت معموالًباالتري از نظر اجتماعی و رفتارهاي خاص اجتماعی قرار دارند و

. گیرندهاي بهتر زیست را فرا میعناصر اجتماعی به این افراد انتقال یافته و روش
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تایج مربوط به آمار توصیفین
سن

میانگین سن پاسخگویان باشد. می69تا 18سنی در گروه نمونه، بین يدامنه
باشد. می302/131خگویان و واریانس سن پاس459/11سال، انحراف معیار آن 57/32

جدول نفر بوده است.385شود، تعداد مشاهدات طور که در جدول زیر مشاهده میهمان
دهد. هاي توصیفی مربوط به سن پاسخگویان را نشان می، آماره4

هاي توصیفی مربوط به سن پاسخگویانآماره: 4جدول 
57/32میانگین

459/11انحراف معیار
302/131واریانس
18حداقل
69حداکثر

385تعداد مشاهدات

جنسیت
درصد کل 5/59باشند که معادل زنان میازنفر229نفر پاسخگو، 385از 

درصد کل 5/40باشند که معادل مردان میازنفر از پاسخگویان156پاسخگویان بوده و 
اسخگویان بر حسب توزیع فراوانی پ5جدول . اندپاسخگویان را به خود اختصاص داده

دهد. جنسیت را نشان می

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت: 5جدول 
درصد معتبردرصدفراوانیجنس
2295/595/59زن
1565/405/40مرد

385100100جمع کل

هلأوضعیت ت
نفر مجرد باشند، که معادل 179پاسخگو، 385دهد، ازهاي جدول نشان میداده

باشند که معادل هل میأنفر از پاسخگویان مت200درصد کل پاسخگویان بوده و 5/46
پاسخ براي مورد بی6همچنین ؛ انددرصد کل پاسخگویان را به خود اختصاص داده9/51

هل را نشان أتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت ت6جدول این متغیر وجود دارد. 
دهد. می
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هلأوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تتوزریع فرا: 6جدول 
درصد معتبردرصدفراوانیهلأوضعیت ت
1795/4622/47مجرد

2009/5177/52هلأمت
3794/98100جمع
66/1پاسخجمع بی

385100جمع کل

میزان درآمد کلی
درآمد در گروه نمونه، بین يشود، دامنهگونه که در جدول مشاهده میهمان
(به هزار تومان)، 54/724میانگین درآمد پاسخگویانباشد.می3000000تا 150000

(به هزار تومان) درآمد 4/210478(به هزار تومان) و واریانس243/458انحراف معیار آن 
پاسخ وجود دارد. مورد بی28نفر بوده و 357عداد مشاهدات تباشد، کلی پاسخگویان می

دهد. مربوط به درآمد کلی پاسخگویان را نشان میهاي توصیفی آماره7جدول 

تومان)هزارهاي توصیفی مربوط به درآمد کلی پاسخگویان ( به آماره: 7جدول 

357مشاهدات معتبرتعداد مشاهدات
28پاسخبی

54/742میانگین
243/458انحراف معیار

423/210478واریانس
150000حداقل
3000000حداکثر

هایج مربوط به آزمون فرضیهنتا
دهد، هر چه میزان احساس امنیت اجتماعی هاي جدول نشان میطور که دادههمان

بیشتر، میزان کیفیت زندگی نیز باالتر خواهد بود، با توجه به ضریب همبستگی پیرسون هر 
زایش اقتصادي عینی و ذهنی باالتر باشد، میزان کیفیت زندگی نیز افـ چه پایگاه اجتماعی

نتایج نیز اي مشاهده نشد.در رابطه با متغیر سن با کیفیت زندگی رابطهخواهد یافت.
نشان دادند که بین میزان تحصیالت و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد، هر چه میزان 

تحصیالت فرد باالتر باشد، از کیفیت زندگی بهتري نیز برخوردار خواهد بود.  
همبستگی پیرسون بین احساس امنیت، پایگاه اجتماعینتایج آزمون ضریب8جدول 

دهد.، سن و تحصیالت را نشان میـ اقتصادي عینی و ذهنی
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اقتصادي ـ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین احساس امنیت، پایگاه اجتماعی:8جدول 
عینی و ذهنی، سن و تحصیالت

داريسطح معنیضریب همبستگی پیرسوننام متغیر
r000/0=sig=0/ 493**اقتصاديـساس امنیت اجتماعیاح

r000/0=sig=0/ 320**پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي عینی

r000/0=sig=0/ 334**پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي ذهنی

r106/0=sig=-0/ 086سن

r000/0=sig=0/ 001**میزان تحصیالت

01/0<**sig

توان ادعا کرد که بین دو پس میباشد، میsig=000/0وt=-79/6جا کهاز آن
توان گفت که میانگین جنس از نظر کیفیت زندگی تفاوت وجود دارد.  به عبارت دیگر می

مربوط Tنتایج آزمون 9جدول باشد.ندگی بین زنان و مردان متفاوت میکیفیت زينمره
دهد. ندگی را نشان میبین جنسیت و کیفیت زيبه رابطه

بین جنسیت و کیفیت زندگیيمربوط به رابطهTنتایج آزمون : 9جدول 
داريسطح معنیTجنس

000/0- 79/6هاي برابرواریانس

توان ادعا کرد بین مجردان و باشد، پس میمیsig=000/0وt=98/5از آنجا که
به عبارت دیگر فاوت وجود دارد. هل) از لحاظ کیفیت زندگی تأهالن (وضعیت تمتأ
باشد.أهل متفاوت میکیفیت زندگی بین افراد مجرد و متيتوان گفت که میانگین نمرهمی

هل و کیفیت زندگی را أبین متغیر وضعیت تيمربوط به رابطهTنتایج آزمون 10جدول 
دهد. نشان می

هل و کیفیت زندگیأیر وضعیت تبین متغيمربوط به رابطهTنتایج آزمون : 10جدول 
داريسطح معنیTجنس

98/5000/0هاي برابرواریانس

متغیره تحقیقهاي رگرسیون چند ها و تحلیلیافته
شود و در این بخش از تحلیل به بررسی روابط چندگانه بین متغیرها پرداخته می

میزان کیفیت زندگی هدف این قسمت یافتن میزان و سهم اثر متغیرهاي مستقل در تبیین
بینی درصد به سخن دیگر با استفاده از رگرسیون چند متغیره، به تعیین و پیشباشد. می
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که در این تحلیل این کار از طریق وارد کردن شود،واریانس کیفیت زندگی پرداخته می
اي در رگرسیون چند متغیره و برآورد میزان آنمتغیرهاي معنادار مستقل در سطح فاصله

نتایج حاصله از رگرسیون کیفیت زندگی و احساس امنیت، پایگاه 10جدولشود.انجام می
دهد. عینی و ذهنی، سن و تحصیالت را نشان میاقتصاديـ اجتماعی

اقتصادي ـ نتایج حاصله از رگرسیون کیفیت زندگی و احساس امنیت، پایگاه اجتماعی:10جدول
عینی و ذهنی، سن و تحصیالت

هاشاخص
Bمتغیرها

اشتباه 
tمقدار betaاستاندارد

سطح 
داريمعنی

583/0097/0221/0549/5000/0اقتصاديـاحساس امنیت اجتماعی
666/0249/0102/0676/2008/0اقتصادي عینیـپایگاه اجتماعی
003/0- 941/2-126/0- 047/0- 137/0اقتصادي ذهنیـ پایگاه اجتماعی

606/0-517/0- 078/0203/0-/229سن
606/0- 517/0- 587/0028/0- 303/0تحصیالت

گیرينتیجه
ـاقتصادي، پایگاه اجتماعیـ احساس امنیت اجتماعیبین يحاضر رابطهيمقاله

را هل و تحصیالت با کیفیت زندگی افرادتأاقتصادي عینی و ذهنی، سن، جنسیت، وضعیت 
سال شهر اهواز بعنوان مورد مطالعه در نظر 18ی آن افراد باالي مورد بررسی قرار داد که ط

گرفته شد. 
جانبه و چندبعدي است و تنها فهوم کیفیت زندگی خود مفهومی چندضمن اینکه م

گیري و پی بردن به آن خود در گرو عوامل گیرد، اندازههاي مادي زندگی را در بر نمیجنبه
طور، خصوصیات همینباشد؛حتی محیطی میاجتماعی، اقتصادي ومختلف فرهنگی، 

کنند، اینکه کیفیت زندگی را چگونه تعریف میفردي افراد جامعه نیز در آن دخالت دارند.
کنند و اینکه چه کنند، چه کار میخود بستگی به این دارد که مردم در کجا زندگی می

ت گرفته است تا عوامل هاي زیادي صوردر عین حال تالشمنشأ نژادي و فرهنگی دارند.
تحقیقات نشان داده که هر گونه تغییر کیفیت زندگی را بتوان تعریف کرد. يکنندهتعیین

بخشد.اجتماعی، کیفیت زندگی را بهبود میـ هاي اقتصاديمثبتی در شاخص
گیري و سنجش کمی کیفیت زندگی خود نیز بین ملل و جوامع مختلف با توجه اندازه

- هاي مختلف آنها کاري بس مشکل میفرهنگدگی، نظام ارزشی و مجموعاًبه شرایط زن

بایست در پردازد، میگیري کیفیت زندگی میدر کل، هر شاخصی که به اندازهنماید.
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(خوارزمی، مجموعه عواملی باشد که رفاه انسانی را بهبود بخشد یا افزایش دهديگیرندهبر
1387 .(

اقتصادي و کیفیت ـاد که بین احساس امنیت اجتماعیهاي تحقیق ما نشان دیافته
ـ یعنی هر چه احساس امنیت اجتماعیمعنادار و مثبتی وجود دارد؛يزندگی رابطه

اقتصادي بیشتر کیفیت زندگی نیز باالتر خواهد بود. 
اي اولین کاالیی است که ومی در سطح ملی و منطقهامنیت بعنوان یک کاالي عم

توان به دو مقوله تقسیم کرد:امنیت را مینماید.متبوع خود تقاضا میشهروند از دولت 
بر این اساس امنیت فردي ناظر به آرامش و آسایش خواهد بود امنیت فردي و اجتماعی.

در مقابل امنیت کند. که خود فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه براي خود فراهم می
ده فراهم شده از طرف جامعه براي اعضاي خود به کار اجتماعی در اشاره به آرامش آسو

). 222-224: 1385(ربانی،رودمی
ياقتصادي عینی و ذهنی و کیفیت زندگی نیز رابطهـ بین متغیر پایگاه اجتماعی
ـ اقتصادي عینی و به عبارت دیگر هر چه پایگاه اجتماعیمعنادار و مثبتی مشاهده شد، 

شک در تمام رویکردهایی که بیزندگی نیز باالتر خواهد بود. باالتر میزان کیفیت ذهنی 
اقتصادي بعنوان یکی از ـکیفیت زندگی مطرح شد، بر شاخص پایگاه اجتماعیيدرباره

. کید شده استأثیرگذار بر کیفیت زندگی تهاي تألفهؤم
داري معنیيشناختی بین سن و کیفیت زندگی رابطهدر بین متغیرهاي جمعیت

هده نشد. مشا
داري وجود دارد.معنیينتایج نشان داد که بین جنسیت و کیفیت زندگی رابطه

هاي روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط جنسیت به تفاوت«
). 175:1376گیدنز، (»شودمی

ري دامعنیيهل و کیفیت زندگی رابطهأبر اساس نتایج به دست آمده بین وضعیت ت
ق و همبستگی هل هستند بیشتر از افراد مجرد احساس تعلأزیرا افرادي که متوجود دارد؛

کنند. به اعضاي خانواده می
داري مشاهده شد، یعنی هر چه معنیيبین میزان تحصیالت و کیفیت زندگی رابطه

جمله متغیر تحصیالت هم از میزان تحصیالت باالتر، کیفیت زندگی نیز بهتر خواهد بود.
افرادي که از سطح ثري در میزان کیفیت زندگی دارد مسلماًؤمتغیرهایی است که نقش م

سواد باالتري برخوردارند از کیفیت زندگی باالتري برخوردارند چرا که در سطح باالتري از 
نظر اجتماعی و رفتارهاي خاص اجتماعی قرار دارند. 
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در یافته و در حال توسعه هاي توسعهمهم که بین کشوريلهأبا در نظر گرفتن این مس
دارد، لذا باید در بررسی کیفیت زندگی،داستانداردها و کیفیت زندگی تفاوت وجويزمینه

ثر بر کیفیت زندگی توجه گردد. ؤفرهنگی مبه عوامل بومی ـ
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