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چكیده
در این مقاله درصدد بررسی ارتباط و تأثیر كیفیت زندگی عینی بركیفیت زندگی ذهنی در میان جمعیت
شهري باالي  41سال شهرستان آمل هستیم .دادههاي مورد نیاز با استفاده از روش پیمایشی و ابزار
پرسشنامه از میان نمونهي آماري  381نفر جمعآوري شدهاند .یافتههاي توصیفی تحقیق نشان داد كه
وضعیت دو بعد كیفیت زندگی عینی و ذهنی و بیشتر شاخصها و متغیّرهاي تشكیل دهندهي آن در شهر
آمل زیر سطح متوسط قرار دارند كه نشان دهندهي وضعیت نامناسبی است .یافتههاي تبیینی تحقیق نشان
داد كه تمامی فرضیات تحقیق (فرضیهي اصلی و فرضیات فرعی) به غیر از فرضیهي سن تأیید شدند .در
تحلیل رگرسیون چندگانه هم فقط متغیّرهاي اصلی وارد شدند كه ضریب تعیین ( )R2برابر  6/183بود كه
نشان میدهد مجموعهي متغیّرهاي مستقل اصلی 18/3درصد از واریانس و تغییرات متغیّر وابسته را تبیین
كردند كه مقدار مناسبی است .براي بررسی توأمان تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و كل متغیّرهاي مستقل بر
متغیّر وابسته هم از تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج این مطالعه اهمیت مطالعهي هم زمان و ارتباط و تأثیر
عمیق میان كیفیت عینی و ذهنی زندگی را به جاي استفادهي جداگانه از یكی از این رویكردها را آشكار
میكند.
واژههای کلیدی :توسعه،كیفیت زندگی عینی ،كیفیت زندگی ذهنی ،شهرستان آمل
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مقدمه
زندگی بزرگترین موهبتی است كه خداوند به انسانها عطا كرده است .داشتن زندگی مطلوب
همواره آرزوي بشر بوده و هست .در هر دورهاي بشر به دنبال راهكارهایی براي ارتقاي كیفیت
زندگی عینی و ذهنی خود بوده و هست اما به شكل آكادمیک ،مدرن و بایک چارچوب مشخص
در اواسط قرن  16و بعد از جنگ جهانی دوم مباحث ،الگوها و مدلهایی براي توسعه ،پیشرفت و
رفاه جوامع مطرح شد .به طور كلی الگوها ومدلهاي توسعه در دهههاي  16و  06میالدي بیشتر
مبتنی بر رشد اقتصادي بود و كمتر به پیامدها و سرریز شدن رشد اقتصادي بر روي زندگی بیشتر
مردم ،عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی توجه میشد تا این كه در اواخر دههي  06میالدي
انتقاداتی به این الگوها و مدلهاي توسعه شد و در كنار رشد اقتصادي به الگوها و شاخصهاي
رفاه اجتماعی ،عدالت اجتماعی و كیفیت زندگی توجه بیشتري شد و به این موضوع پرداخته شد
كه رشد اقتصادي چگونه به بهبود كیفیت زندگی آحاد افراد جامعه كمک میكند .به تدریج
شاخص كیفیت زندگی كه در برگیرندهي شاخصهاي رشد اقتصادي ،رفاه اجتماعی ،عدالت
اجتماعی و بسیاري از متغیّرها و شاخصهاي دیگر است اعتبار و اهمیت بیشتري یافت تا این كه
از آغاز دههي  4116میالدي به بعد در تئوريها و مطالعات توسعه اهمیتی فوقالعاده یافت و مبناي
تمایز و دستهبنديهاي نوین كشورها ،شهرها و حتی روستاها در سالهاي اخیر شده است و
بسیاري از اندیشمندان ،مؤسسات ،كتب ،مجالت ،روزنامهها و  ...در حوزهها و رشتههاي مختلف
براي این متغیّر مهم از دیدگاههاي گوناگون شاخص سازي كردند و آن را مبناي تمایز میان افراد و
مناطق (ملی ،شهري یا روستایی) قرار میدهند .نواحی شهري مراكز اصلی رشد و توسعهي
براي ایجاد ثروت ،كار ،خالقیت و نوآوري اثبات كردهاند .اما ،نواحی شهري با چالشهاي مهمی
مثل تورم ،بیكاري ،كمبود مسكن ،عدم همبستگی اجتماعی ،ناامنی اجتماعی ،بیماريهاي گوناگون
روانی و جسمانی ،تخریب فیزیكی و محیطی ،ترافیک ،آلودگیهوا ،آلودگی صوتی و بسیاري از
مسائل دیگر روبهرو هستند كه این حجم از مشكالت كیفیت زندگی شهري را به شدّت كاهش
میدهد .با این وجود سیاست گذاران و برنامهریزان در سطوح میانالمللی و ملی بـر قـابـلیـت
شـهـرها بـراي بـهبـود كـیـفـیـت زنـدگـی انسـانها تـأكـیـد دارنـد(صندوق جمعیت سازمان
ملل متحد.)43:1661 ، 4شهرنشینی در كشور ما به سرعت در حال رشد است .و بر اساس نتایج
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سرشماري عمومی نفوس و مسكن در سال  14/1 ،4316درصد جمیعت كشور شهرنشین و 18/1
درصد روستانشین و  6/64درصد غیرساكن هستند؛ در حالیكه در سرشماري سال  4331این
نسبت شهرنشینی و روستانشینی حدوداً عكس آن بوده است .با این وجود فرصتها ،منابع و
امكانات مورد نیاز براي توسعه و تأمین نیازهاي زندگی انسان به طور متناسبی در شهرها تأمین
نشده است .عالوه بر این مطالعات كافی در خصوص كیفیت زندگی شهري در ایران انجام نگرفته
است كه این موارد انگیزههاي انجام این مطالعه را شكل میدهند .از این رو این مطالعه میتواند
اطالعات مفیدي در زمینهي بهبود روشناسی مطالعهي كیفیت زندگی در نواحی شهري و
برنامهریزي توسعه به منظور ارتقاي كیفیت زندگی شهري به ویژه در شهر آمل فراهم كند .مرور
پژوهشهاي مربوط به این تحقیق نشان میدهد كه توافق عمومی درمیان محققان ،سیاستگذاران و
برنامهریزان در خصوص نیاز به مطالعهي كیفیت زندگی در نواحی شهري وجود دارد .این مطالعات
غالباً وظایف كلیدي از قبیل آگاه كردن شهروندان ،گروههاي اجتماعی و سیاستگذاران از
روندهاي كیفیت زندگی را برعهده دارند .نتایج مطالعات كیفیت زندگی میتواند به ارزیابی
سیاستها ،رتبهبندي مكانها ،تدوین استراتژيهاي مدیریت و برنامهریزي شهري كمک كند و
درك و اولویتبندي مسایل اجتماع براي برنامهریزان و مدیران شهري به منظور ارتقاي كیفیت
زندگی شهروندان را تسهیل سازد .همچنین یافتههاي كیفیت زندگی میتواند براي بازشناسی
استراتژيهاي قبلی و طراحی سیاستهاي برنامهریزي آینده استفاده شوند(لی.)4164:1668 ، 4
عالوه بر این مطالعات كیفیت زندگی میتواند به شناسایی نواحی مسألهدار ،علل نارضایتی مردم،
اولویتهاي شهروندان در زندگی ،تأثیر عوامل مختلف بر كیفیت زندگی و پایش و ارزیابی كارایی
اشاره میكنند كه مشاركت اجتماع محلی در مطالعات كیفیت زندگی میتواند پشتیبان مهمی براي
تعیین سیاستها و اهداف بلندمدت باشد (سانتوس 1و مارتینز .) 143:1661،3كیفیت زندگی داراي
دوبعد عینی و ذهنی است كه بعد عینی آن به شرایط بیرونی و واقعی زندگی افراد ،و بعد ذهنی آن
به ارزیابیها ،طرز تلقیها و رضایت افراد از شرایط زندگی خود میپردازد .در این تحقیق برآنیم به
ارتباط و تأثیر بعد عینی كیفیت زندگی بر بعد ذهنی آن بپردازیم و بمیانیم كه شرایط و مختصات
عینی زندگی افراد چه ارتباطی با بعد ذهنی زندگی آنها دارد .جامعهي آماري ما جمعیت شهري
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باالي  41سال شهرستان آمل است .آمل یكی از شهرهاي مهم و استراتژیک استان مازندران است
كه نزدیکترین فاصله را با پایتخت ایران ،تهران دارد و به لحاظ شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی جزء شهرهاي پیشرو استان است و به تبع آن مسائل و مشكالت زیاد و
مخصوص به خود را دارد.
پیشینهی تحقیق
اصطالح كیفیت زندگی اصطالح نسبتاً جدیدي در ادبیات دانشگاهی است .این اصطالح تا
سال  4108در «دایره المعارف میانالمللی علوم اجتماعی» و تا اواسط دههي  ، 4116در ایندكس
مدیكوس 4وجود نداشت .اما رفتهرفته بهیک شاخص بسیار مهم براي سنجش توسعه ،پیشرفت و
رفاه جوامع تبدیل شد .در این زمینه تحقیقات و پژوهشهایی درایران و خصوصاً كشورهاي غربی
انجام شده است كه در زیر به تعدادي از مرتبطترین آنها با موضوع این تحقیق در دو بخش
داخلی و خارجی اشاره می شود:
پیشینهی داخلی
احمدي و اسالم در سال  88تحقیقی با عنوان عوامل اقتصادي و اجتماعی مرتبط با كیفیت
زندگی شهرستان بیرجند ارائه دادند .فرض محوري این تحقیق آن است كه كیفیت زندگی
موضوعی عینی و ذهنی است و خود نیز تحت تأثیر عوامل عینی و ذهنی قرار دارد .آنها در این
تحقیق اثبات كردند كه اشتغال ،تحصیالت ،مرتبهي شغلی ،میزان درآمد ،بهرهمندي از شبكههاي
با كیفیت زندگی در رابطهي مثبت و معنی داري قرار دارند ،همچنین در تحلیل رگرسیون چند
متغیّره  ،پنج متغیّر سطح تحصیالت  ،شیوهي جامعهپذیري در خانواده  ،میزان استفاده از رسانههاي
همگانی  ،مرتبهي شغلی و میزان بهرهمندي از شبكههاي حمایت اجتماعی وارد معادله شده و بر
روي هم  11درصد از واریانس متغیّر وابسته را تبیین میكنند .ضمناً در مقایسه میان روستاییان و
شهريها ،كیفیت زندگی شهرنشینان بیشتر از روستاییان در كلیهي شاخصهاي ذهنی و عینی
ارزیابی میشود.
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حریرچی و همكاران در سال  88تحقیقی در مورد كیفیت زندگی در شهر جدید پردیس ارائه
دادند .در این تحقیق مشخص گردید افراد مسن و جوان نسبت به میانسالها از كیفیت زندگی
باالتري برخوردارند و در واقع سن با كیفیت زندگی رابطهي غیرخطی معنیداري داشت و افراد
متأهل به طور معناداري بیش از افراد مجرد از كیفیت زندگی برخوردار بودند .سابقهي زندگی
مشترك و تعداد فرزندان در ارتباط معكوس و وضعیت اشتغال ،تحصیالت همسر ،رضایت از
خدمات شهري و محل سكونت در ارتباط مثبت با كیفیت زندگی قرار داشتند.
رضوانی و همكاران در سال  88تحقیقی با عنوان توسعه و سنجش شاخصهاي كیفیت زندگی
شهري (مطالعه موردي :شهر نوآباد ،استان لرستان) ارائه دادهاند .هدف این مطالعه ،توسعه و
سنجش شاخصهاي كیفیت زندگی شهري در شهر نورآباد ،استان لرستان با استفاده از شاخصهاي
عینی و ذهنی است .دادههاي مورد نیاز با استفاده از پیمایش خانوارهاي شهري در شهر نورآباد
جمع آوري شده و البته از برخی دادههاي ثانویه نیز بهره برداري شده است .مقایسهي نتایج كیفیت
عینی و ذهنی زندگی در شهر نورآباد نشان میدهد كه  11درصد خانوارها در حالت بهزیستی و
 36/4درصد در حالت محرومیت قرار دارند؛ در حالی كه  11/1درصد آنها در حالت ناهماهنگی
و  16/1درصد در حالت انطباق قرار گرفتهاند .هر چند كه همبستگی میان ابعاد عینی و ذهنی
كیفیت زندگی باال نیست ،به طور كلی یافتههاي تحقیق اهمیت مطالعهي همزمان ابعاد عینی و
ذهنی كیفیت زندگی را نشان میدهد ،كه میتواند به پیشبرد مطالعات كیفیت زندگی شهري كمک
كند.یافتههاي تحقیق نشان داد به ترتیب اهمیت متغیّرهاي بهزیستی ذهنی ،محیط محلی ،سرمایهي
اجتماعی ،رضایت از امكانات و توسعهي كالبدي بر كیفیت زندگی ذهنی اثرگذار است و آرامش
تحصیالت ،وضعیت اقتصادي و كیفیت مسكن با كیفیت زندگی عینی رابطهي مثبت و معنیداري
وجود دارد و میان فاصلهي دسترسی به خدمات عمومی و تعداد افراد خانوار با این متغیّر رابطهي
منفی و معناداري وجود دارد .در میان متغیّرهاي زمینهاي ،سطح تحصیالت ،وضعیت مالكیت
مسكن ،درآمد خانوار ،وضعیت شغلـی و سن رابطهاي مثبت و معنیدار با كیفیت زندگی داشتند و
جنسیت ،بعد خانوار و تعداد اتاق رابطهاي معنیدار با این متغیّر نداشتند.
وصالی و توكل در سال  14تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر سرمایهي اجتماعی بر كیفیت زندگی
در شهر تهران ارائه دادهاند .این تحقیق با پرسشنامه و استخراج نتایج آن ازیک نمونهي  166نفري
در شهر تهران انجام شد كه درنهایت مشخص شد ،سرمایهي اجتماعی در همهي ابعاد مورد
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شهري بر این متغیّر اثرگذار نیست و میان فعالیتهاي فرهنگی و ورزشی ،روابط اجتماعی ،میزان
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سنجش آن ،با متغیّر وابستهي تحقیق یعنی كیفیت زندگی ،با اطمینان  11درصد و ضریب
همبستگی به میزان  6/13داراي رابطه بوده و در میان متغیّرهاي بررسی شده ،متغیّر اعتماد با
بیشترین میزان همبستگییعنی  6/11تأثیر فزایندهاي بركیفیت زندگی افراد دارد همچنین در این
تحقیق میان جنسیت ،تحصیالت ،منطقهي سكونت ،مشاركت (فعالیت) اجتماعی و شبكهي
اجتماعی با كیفیت زندگی رابطهي معنیداري وجود داشت و میان سن ،وضعیت شغلی ،قومیت،
وضعیت تأهل و مالكیت مسكن با كیفیت زندگی رابطهي معنی داري وجود نداشت.
شفیعا و همكاران در سال  11تحقیقی با عنوان فرا تحلیل روش و نتایج پژوهشهاي كیفیت
زندگی شهري در ایران ارائه دادهاند .این مقاله با رویكرد فرا تحلیل به بررسی مقاالت منتشر شده
در مجالت علمی  -پژوهشی و علمی فارسی زبان منتشر شده تا سال  4381پرداخته است .فرا
تحلیل ،ابزاري است براي تجمیع نتایج پژوهشهاي پراكنده و دستیابی به نگرشی جدید براي
گسترش مرزهاي دانایی .پراكندگی مطالعات نشان میدهد كه استانهاي مركزي ،شمال شرقی و
شرقی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفتهاند كه این توجه ،بیشتر به محل تولد محققان یا
دانشگاههاي محل تحصیل وابسته است .در این میان ،سرمایهي اجتماعی ،درآمد ،شاغل بودن،
همبستگی و روابط مثبت و معنی دار و جنسیت همبستگی و رابطه غیرمعنیدار و سن ،وضعیت
تأهل و مالكیت مسكن همبستگیها و روابط متفاوتی را با كیفیت زندگی داشتهاند .هم چنین در
این تحقیق اشاره شده كه نگاه چند بعدي و استفاده از شاخصهاي تركیبی ،نقطهي قوت و كم
توجهی به ابعاد جامعهشناختی و عدم انعكاس روایی و پایایی ،نقطهي ضعف پژوهشهاي مطالعه
شده است .ضمناً نیاز به طراحی مدلهاي بومی و منطبق با فرهنگ ایرانی براي هدایت پژوهشهاي

پیشینهی خارجی
كیم 4و كاواچی 1در سال  1661در تحقیقی كه با عنوان سرمایهي اجتماعی ایالتی و كیفیت
زندگی در بعد سالمت در آمریكا انجام دادند دریافتند كه در ایالتهایی كه سطح سرمایهي
اجتماعی باال یا متوسط بود ،سطوح باالتري از سالمت جسمانی و روانی شهروندان كه از
شاخصهاي كیفیت زندگی است مشاهده شده است .در این پژوهش مشخص شد كه سطح درآمد
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و طبقهي اجتماعی افراد مورد مطالعه نقش مهمی در تعیین سطح سرمایهي اجتماعی و كیفیت
زندگی ایشان داشته است.
مک كریا و همكاران 4در سال  1660پژوهشی با عنوان نقاط قوت ارتباط میان شاخصهاي
عینی و ذهنی كیفیت زندگی شهري چیست؟ ،برمبناي سنجش كیفیت زندگی شهري در منطقهي
جنوب شرقی كویین لند استرالیا ،با استفاده از تلفیق شاخصهاي عینی و ذهنی انجام دادهاند .نتایج
حاصل از تحقیق نشان داد كه رابطهي ضعیفی میان شاخصهاي عینی و ذهنی كیفیت زندگی
وجود دارد و نمی توان اقدامات شهرسازي را براساس نتایج سنجش كیفیت زندگی شهري تنها با
استفاده از یک نوع شاخص (عینییا ذهنی) اولویت بندي كرد؛ بلكه می بایست ارتباط میان این دو
دسته شاخص و تأثیرگذاري آنها بر كیفیت زندگی شهري به طور مداوم مورد تحلیل قرار بگیرد.
داس 1هم در سال  1668در تحقیق خود به این نتیجه رسید كه رابطهي ضعیف میان كیفیت
عینی و ذهنی زندگی وجود دارد در حالی كه برتون و همكاران 3در سال  1668در تحقیق خود
نشان دادند كه رابطهاي قوي میان كیفیت عینی و ذهنی زندگی وجود دارد.
لی در سال  1668با استفاده از شاخصهاي ذهنی به ارزیابی كیفیت زندگی در شهر تایپه
پرداخته است .در این زمینه  334نفر از ساكنان شهر تایپه به منظور پیمایش ارزیابی ذهنی ساكنان
از كیفیت زندگی مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد كه محل زندگی،
وضعیت زناشویی ،سن ،تحصیالت ،و درآمد قلمروهاي مختلف رضایت را تحت تأثیر قرار
میدهند .عالوه بر آن ،وضعیت اجتماع ،تعلقات محلی ،و رضایت از محله بیشترین تأثیر را بر
رضایت از كیفیت زندگی دارند.

در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی براي بررسی و سنجش كیفیت زندگـی از مـدل ها،
شاخصها و متغیّرهاي مختلفی استفاده شده است كه نشان دهندهي چند وجهی و چند بعدي بودن
این مفهوم است .هم چنین برخی از متغیّرها در تحقیقات مختلف كه در زمانها و مكانهاي
متفاوتی انجام شده است ارتباطات و تأثیرات متفاوت و بعضاً متضادي روي كیفیت زندگی
داشتهاند كه نشان دهندهي نسبی بودن و تابع دیدگاهها ،ارزشها ،نیازها و مطلوبیت زمانها و
1
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مكانهاي گوناگون بودن این مفهوم است .در تحقیقات داخلی روي متغیّرها و شاخصهاي
اقتصادي كمتر كار شده است در حالی كه طبق مطالعات انجام شده این متغیّرها در همهي جوامع
ارتباط و تأثیر عمیقی بر روي كیفیت زندگی دارند به خصوص در جامعهي ما كه با بحرانها و
مسائل حاد اقتصادي درگیر است؛ لذا در این تحقیق موارد زیر لحاظ شده است:
 -4سعی شده در مدل نظري تحقیق از متغیّرها و شاخصهاي مختلف و متنوعی استفاده شود؛
 -1سعی شده مدل نظري تحقیق بر اساس دیدگاه ها  ،ارزش ها ،نیازها و مطلوبیت جامعهي
شهري آمل در دههي  16شمسی طراحی شود؛
 -3سعی شده در مدل نظري تحقیق از متغیّرها و شاخصهاي اقتصادي استفادهي بیشتري شود؛
 -1مدل نظري تحقیق طبق مبانی نظري و پیشینهي بسیاري از تحقیقات كیفیت زندگی به دو بعد
عینی و ذهنی تقسیم بندي شده است و ارتباط و تأثیر بعد عینی بر بعد ذهنی بررسی شده است.
چارچوب نظری تحقیق
كیفیت زندگی یک مقولهي چند بعدي و چند وجهی است كه با توجه به زمینههاي آن و به
ویژه اتیولوژي و سبب شناسی آن ،معلول علتهاي بسیار زیادي است و از طرفی تبیین آن به
عنوان یک مجموعهي به هم پیوسته نیازمند بررسی كلیهي عوامل و متغیّرهاي فیزیكی ،اقتصادي،
اجتماعی ،جسمانی ،روانی و فلسفی در ارتباط متقابل با یکدیگر است .در ادامه سعی شده
رویكردهاي مختلف نسبت به كیفیت زندگی اشاره شود:
رويكرد پزشكی :به وضعیت سالمتی ،بیماري و شیوههاي پیشگیري و درمان آن در بعد خرد
رويكرد فلسفی :به نوع نگاه و دیدگاه فرد ،گروه و یا جامعه به زندگی ،انتظارات و اهدافش از آن،
جهان میانی و  ...و ارتباط آن با كیفیت زندگی میپردازد.
رويكرد اقتصادی :در بعد خرد به میزان درآمد ،هزینه ،پسانداز ،سود ،زیان ،سرمایهگذاري و ....و
در بعد كالن به شاخصهایی نظیر تولید ناخالص داخلی ،ملی ،درآمد سرانه ،ضریب جینی ،نرخ
تورم ،میزان بیكاري ،فالكت ،فقر ،خط فقر ،شكاف فقر و  ....و ارتباط آن با كیفیت زندگی
میپردازد.
رويكرد روانشناسی :به مختصات روحی ،روانی و شخصیتی و ارتباط آن با كیفیت زندگی
میپردازد.
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رويكرد روانشناسی اجتماعی :به نوع ارتباط فرد با گروه و جامعه و ارتباط آن با كیفیت زندگی
میپردازد.
رويكرد جامعه شناسی :به مختصات و ویژگیهاي جامعه و ارتباط آن با كیفیت زندگی میپردازد.
رويكرد عینی و ذهنی :اندشمنـدان مختلفی همچون ول ،)1666(4فیلیپس ، )1660(1وین هوون

3

( ) 1661و  ...كیفیت زندگی را به دو بعد عینی و ذهنی تقسیمبندي كردهاند:
رویكرد عینی كیفیت زندگی را به عنوان مجموعهاي از شرایط واقعی و بیرونی زندگی و
مواردي آشكار و مرتبط با استانداردهاي زندگی قلمداد میكند .این موارد سالمت جسمانی ،شرایط
شخصی (از جمله ثروت و شرایط زندگی) ،ارتباطات اجتماعی ،اقدامات اجتماعی ،اقدامات شغلی
و یا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادي است (هزارجریبی و صفري شالی .)4314 ،در این زمینه
رویكرد معروف رویكر اسكاندیناویایی است .این رویكرد به شرایط عینی زندگی و رفاه افراد از
طریق ارضاي نیازهاي اولیهي زندگی تأكید دارد " .جان درنیوسكی "1و " ریچارد تیتموس "1از
بنیانگذاران این رویكرد هستند (زاهدي و فرخی.)1:4381 ،
رویكرد ذهنی كیفیت زندگی به تصور و طرز تلقی افراد از نوع زندگی گویند .این رویكرد
كیفیت زندگی را مترادف شادي یا رضایت فرد در نظر میگیرد و این منظر بیشتر برعوامل
شناختی در ارزیابی كیفیت زندگی تأكید میكند (رضایی و دیگران .)433 :4380 ،رویكرد عمده در
این زمینه رویكرد آمریكایی بوده و تأكید بر تجارب ذهنی افراد در زندگیشان دارد كه
«رضایتمندي و خوشبختی» به عنوان معرفهاي اصلی این سنجش به كار برده میشود .انگوس
كمپل  0به عنوان یكی از طرفداران این رویكرد معتقد است كه شهروندان بهترین قضاوت كنندگان
مشاهده كرد (زاهدي اصل و فرخی 1 :4381 ،به نقل از همان).
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در نوسان میان دو رویكرد عینی و ذهنی یک دیدگاه كلنگر (فلسه 4و پري 4110 1به نقل از
همان) به وجود آمد .این دیدگاه كیفیت زندگی را یک پدیدهي چندبعدي میمیاند و هر دو مؤلفهي
عینی و ذهنی را در نظر میگیرد .در این ارتباط میتوان گفت كه یک تمایز قدیمی میان ذهنیت و
عینیت كیفیت زندگی وجود دارد .عینیت به درجهاي از زندگی كه معیارهاي زندگی خوب را تبیین
میكند ،اشاره دارد كه توسط یک ناظر بیرونی اندازهگیري شده است .ذهنیت شامل ارزیابی خود
فرد از موقعیت زندگیاش است (وین هوون1664 ،و حسینپور 04 :4388 ،به نقل از تمیزي فر،
 .)4388بر اساس این نول معتقد است كه میتوان بر حسب سطوح كیفیت زندگی در ابعاد عینی و
ذهنی ماتریسی  1×1شامل حالتهاي بهزیستی ،محرومیت ،انطباق و ناهماهنگی را مفهوم سازي
كرد (راپلی)36:1663،3
جدول شمارهی يک -حاالت مختلف کیفیت زندگی با ترکیب ابعاد عینی و ذهنی (راپلی)11:1111،
اشكال مثبت و منفی

کیفیت عینی مثبت

کیفیت عینی منفی

کیفیت ذهنی مثبت

بهزيستی

انطباق

کیفیت ذهنی منفی

ناهماهنگی

محرومیت

هنگامی كه كیفیت عینی و ذهنی هر دو باال باشد حالت بهزیستی ،هر دو پایین حالت
محرومیت ،اگر عینی باال و ذهنی پایین حالت ناهماهنگی (ناسازگاري ،عدم توافق) و اگر عینی
پایین و ذهنی باال حالت انطباق (سازگاري،هماهنگی) رخ میدهد.
رويكرد عاملیتگرا و رويكرد ساختارگرا :رویكردهایی كه به طور مستقیم به كیفیت زندگی
كیفیت زندگی را با متغیّرهایی چون سن ،جنس ،سواد و  ...بررسی میكنند و مسألهي محوري
آنها سنجش كیفیت زندگی بر اساس متغیّرهاي زمینهاي است .در این رویكردها گرایش نظري
ضعیف است و بیشتر به دنبال توصیف میباشد و به دنبال یافتن روابط علت و معلول و
مكانیسمهاي موجود نیست .دغدغهي اصلی این رویكرد تنها سنجش میزان كیفیت زندگی با توجه
به متغیّرهاي زمینهاي است( .عبدي و گودرزي )4318 ،اما رویكردهاي تبیینی معطوف به شناخت

1

Felce
perry
3
Rapley
2

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-09-29

مربوط میشود را میتـوان به دو دستهي توصیفی و تبیینی تقسیم كرد .رویكرد توصیفی ،رابطهي

ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی بر کیفیت زندگی ذهنی761 ................................................................

عوامل مؤثر بر كیفیت زندگی اعم از عوامل عینی و ذهنی هستند كه به دو دسته تقسیم میشوند،
رویكرد عاملیت گرا و رویكرد ساختارگرا (غفاري و ابراهیمی لویه.)43 :4381 ،
رویكردهاي عاملیت گرا غالباً مبتنی بر فردگرایی روش شناختی هستند و جامعه را به عنوان
جمع جبري افراد مورد توجه قرار میدهند .این گونه تبیین هر چند میپذیرد كه عوامل فرافردي
براي تبیین مفید هستند؛ این عوامل را همچنان به زمینههاي فردي فرو میكاهد .در این رویكردها
عاملیت فرد در مركزیت بحث پیرامون كیفیت زندگی قرار دارد؛ یعنی بیشتر ناظر بر ذهنیات،
قابلیتها و توانمنديهاي افراد است تا شرایط ساختاري اجتماعی یا محیط پیرامونی .رویكردهاي
عاملیتی شامل رویكرد مطلوبیتگرایی ،رویكرد ارزشهاي عام ،رویكرد نیاز محور (شامل
رویكردهاي نیازهاي اساسی ،توسعهي انسانی و نیازهاي انسانی) و رویكرد قابلیتی است .این
رویكردها بر مواردي چون تغذیهي مناسب ،مسكن ،اشتغال ،مراقبت هاي بهداشتی ،آموزش و
امنیت اقتصادي تأكید دارند (غفاري و امیدي.)41 :4381 ،
رویكرد ساختارگرا نسبت به رویكردهاي عاملیتی از دو ویژگی متمایز برخوردارند :اول آنكه
مفهومی كامل و فراگیر از كیفیت زندگی ارائه میدهند كه تمامی حوزههایی كه در بهبود كیفیت
زندگی مؤثرند را در برمیگیرد و دوم آنكه بر جامعه به عنوان یک كلیت تمركز دارند .در این
رویكردها براي كیفیت زندگی عناصر سازنده و عوامل ایجاد كنندهاي تعیین میشود .این عناصر به
صورت عام عبارتند از :خودمختاري ،شناخت و وابستگی متقابل ،برابري كه عواملی مانند امنیت،
شهروندي و دموكراسی را براي محقق شدن نیاز دارد .به عبارت دیگر كیفیت زندگی در معناي
واقعی آن نمیتواند مستقل از مناسبات روابط و پیوندهاي مشترك اجتماعی و وابستگیهاي متقابل
انسانی را تضمین میكند ،مفهومسازي شود .برنارد برگر ،4اشمیت 1و نول 3از جمله مروجین این
رویكرد هستند .رویكرد ساختاري شامل رویكردهاي دیالكتیک دموكراتیک ،كیفیت فراگیر زندگی
و كیفیت اجتماعی است (غفاري و امیدي.)4388 ،
در تحقیق حاضر از رویكرد عینی وذهنی استفاده و مفهوم كیفیت زندگی به دو بعد عینی و
ذهنی تقسیم بندي شده است و كوشش میشود ارتباط و تأثیر بعد عینی بر بعد ذهنی بررسی شود.
هر یک از این ابعاد به شاخصهایی تقسیم شده كه در مدل نظري تحقیق كه در صفحه بعد آمده
1

Bernard Berger
Schmite
3
Noll
2
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ارائه شده و در قسمت تعریف نظري و عملیاتی متغیّرهاي مستقل و وابسته در بارهي آنها
توضیحات بیشتري داده شده است.

مدل شمارهی يک -مدل نظری تحقیق
فرضیات تحقیق
الف-فرضیه اصلی:
میان میزان كیفیت زندگی عینی با میزان كیفیت زندگی ذهنی رابطه وجود دارد.
ب-فرضیات فرعی:
.1

میان میزان سن با میزان كیفیت زندگی ذهنی رابطه وجود دارد.

.3

میان كیفیت زندگی ذهنی گروههاي مختلف وضعیت تأهل تفاوت وجود دارد.

.1

میان كیفیت زندگی ذهنی گروههاي مختلف میزان تحصیالت تفاوت وجود دارد.

.1

میان كیفیت زندگی ذهنی گروههاي مختلف وضعیت شغلی تفاوت وجود دارد.

.0

میان میزان درآمد ماهیانهي خانوار با میزان كیفیت زندگی ذهنی رابطه وجود دارد.

.1

میان میزان هزینهي ماهیانهي خانوار با میزان كیفیت زندگی ذهنی رابطه وجود دارد.

.8

میان كیفیت زندگی ذهنی گروههاي مختلف و وضعیت اسكان تفاوت وجود دارد.

.1

میان میزان سالمت جسمانی با میزان كیفیت زندگی ذهنی رابطه وجود دارد.

 .46میان میزان امكانات و خدمات رفاهی خانوار با میزان كیفیت زندگی ذهنی رابطه وجود دارد.
 .44میان میزان فعالیتهاي مدنی با میزان كیفیت زندگی ذهنی رابطه وجود دارد.
 .41میان میزان روابط اجتماعی با میزان كیفیت زندگی ذهنی رابطه وجود دارد.
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.4

میان كیفیت زندگی ذهنی مردان و زنان تفاوت وجود دارد.

ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی بر کیفیت زندگی ذهنی764 ................................................................

روش شناسی تحقیق
 .4روش تحقیق:
در این مقاله روش تحقیق تبیینی (از نوع رابطهاي و به هر دوشكل همبستگی و علّی) و
مقایسهاي (از نوع پارامتري) است .بر مبناي هدف روش تحقیق از نوع كاربردي است یعنی هدف
آن كاربرد عملی در زندگی و حل مسألهاي فردي ،گروهی و اجتماعی است.
 .1ابزار جمع آوري اطالعات:
روش جمع آوري اطالعات به شكل پیمایشی 4و با استفاده از ابزار پرسشنامه است.
 .3جامعه و نمونهي آماري:
جامعهي آماري تحقیق جمعیت شهري باالي  41سال شهرستان آمل است .میزان حجم نمونه كل
بر اساس فرمول كوكران محاسبه شده است كه تعداد آن  381نفر است.
 .1روش نمونه گیري:
در این تحقیق از روش نمونهگیري چند مرحلهاي ،طبقهبندي و تصادفی ساده استفاده شده
است .روش انتخاب نمونهها هم به این صورت بوده كه ابتدا شهر آمل با مشورت صاحب نظران و
همچنین كارشناسان و كارمندان بخش برنامهریزي فرمانداري آمل به لحاظ ویژگیهاي فیزیكی،
اقتصادي و اجتماعی به  0ناحیهي همگن تقسیم كردهایم و با توجه به تعداد جمعیت هر ناحیه در
گروههاي سنی و جنسی در جامعهي آماري ،تعداد نمونهي هر ناحیه در گروههاي سنی و جنسی
مشخص شده و سپس افراد به شكل تصادفی ساده انتخاب شدند و توسط پرسشنامه مورد ارزیابی
قرار گرفتند .واحد و سطح تحلیل فرد پاسخگو یا به عبارتی شهروندان آمل هستند .بدین ترتیب
 .1اعتبار و پایایی تحقیق
براي تعیین اعتبار این تحقیق از اعتبار محتوایی 1و صوري 3استفاده شده است .با توجه به این
كه در تحقیق حاضر با بررسی و مطالعهي تحقیقات پیشینی كه در مورد كیفیت زندگی توسط و یا
زیر نظر استادان متبحر مربوطه انجام پذیرفت سعی شد مناسبترین و مرتبطترین گویه هایی كه
متغیّرهاي تحقیق را میسنجند استفاده شود و حتی براي تعدیل بیشتر و بهتر یک پیشآزمون 1نیز

1

survey
content validity
3
face validity
4
pre test
2
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انجام پذیرفت؛ لذا اعتبار محتوایی ابزار تحقیق تأمین گردید .با این وجود به جهت تطبیق بیشتر
آن با شرایط جامعهي آماري و انجام اصالحات بیشتر و بهتر ،پرسشنامه طراحی شده در اختیار
تعدادي از استادان و متخصصان رشتههاي مختلف علمی كه در بارهي كیفیت زندگی كار كردهاند
قرار گرفت و از نظرهاي كارشناسی آنان براي شناسایی اعتبار شاخصها استفاده گردید.
بدینترتیب اعتبار صوري ابزار تحقیق نیز تأمین گردید .براي تعیین پایایی تحقیق ازضریب آلفاي
كرونباخ 4كه از مناسبترین روشهاي محاسبهي پایایی است ،استفاده شده است .میزان آلفاي
كرونباخ براي كیفیت زندگی عینی 81درصد ،براي كیفیت زندگی ذهنی 86درصد است كه چون از
16درصد بیشتر است نشان میدهد كه هماهنگی درونی و پایایی گویهها در سطح مطلوبی است.
 .0روشهاي تجزیه و تحلیل دادهها
براي یافتههاي توصیفی از شاخصهاي آماري فراوانی مطلق ،نسبی ،میانگین ،میانه ،مد،
حداقل ،حداكثر و دامنهي تغییرات و براي یافتههاي تبیینی از ضـریـب همبستگی پیرسـون،
آزمونهاي آماري  ،ANOVA, T-testشفه ،جیمز هوئل ،تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر
استفاده شده است.
.1تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم و متغیّرها
الف-تعریف نظري و عملیاتی متغیّر وابسته
تعریف نظري كیفیت زندگی ذهنی  :به تصور و طرز تلقی افراد از نوع زندگی گویند و آن را
مترادف شادي یا رضایت افراد در نظر میگیرند(رضایی و دیگران 433:4380 ،به نقل از جریبی
هزار و صفري شالی.)4314 ،
.4رضایت از محیط فیزیكی  .1رضایت از محیط اقتصادي  . 3رضایت از محیط اجتماعی.
نظریه پردازان و پژوهشگران مختلفی از قبیل (كاماگنی و همكاران( ،)461:4118،1شافر و
همكاران( ،)401:1666،3كمپ و همكاران( ، )8:1663، 1هاردي( ،)430 : 1660 ،1تالن و همكاران،0
همكاران( ،)111: 1661 ،0رینر )411:1661،1اظهار داشتهاند كه رضایت از محیط فیزیكی ،اقتصادي
1
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تعریف عملیاتی كیفیت زندگی ذهنی :كیفیت زندگی ذهنی به سه شاخص تقسیمبندي شده است:

ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی بر کیفیت زندگی ذهنی717 ................................................................

اقتصادي و اجتماعی هستهي اصلی مطالعات كیفیت زندگی ذهنی را تشكیل میدهند .در ادامه به
تعریف هر یک از این شاخصها میپردازیم:
.4رضایت از محیط فیزیكی :به رضایت از شرایط فیزیكی افراد در شهر گویند.
.1رضایت از محیط اقتصادي :به رضایت از شرایط اقتصادي افراد در شهر گویند.
.3رضایت از محیط اجتماعی :به رضایت از شرایط اجتماعی افراد در شهر گویند.
ب-تعریف نظري و عملیاتی متغیّر هاي مستقل
.4تعریف متغیّرهاي زمینهاي
در این تحقیق از هشت متغیّر زمینهاي شامل  .4جنسیت ؛ .1سن؛  .3وضعیت تأهل؛  .1میزان
تحصیالت؛  .1وضعیت شغلی؛  .0میزان درآمد ماهیانهي خانوار؛  .1میزان هزینهي ماهیانهي خانوار؛
 .8وضعیت اسكان .استفاده شده است.
 .1تعریف نظري و عملیاتی متغیّر مستقل اصلی
تعریف نظري كیفیت زندگی عینی :به عنوان مجموعه اي از شرایط واقعی و بیرونی زندگی و
مواردي آشكار و مرتبط با استانداردهاي زندگی قلمداد میشود (رضایی و دیگران.)433:4380 ،
تعریف عملیاتی كیفیت زندگی عینی :كیفیت زندگی عینی به چهار شاخص تقسیم بندي شده
است:
 -4سالمت جسمانی؛  – 1امكانات و خدمات رفاهی خانوار؛  -3فعالیتهاي مدنی -1روابط
اجتماعی
نظریهپردازان و پژوهشگران مختلف در كارهاي خود براي كیفیت عینی زندگی به متغیّرهاي
هر یک از این شاخصها در این تحقیق میپردازیم:
.4

سالمت جسمانی :به شرایط و وضعیت افراد از لحاظ جسمانی گویند.

.1

امكانات و خدمات رفاهی :به میزان برخورداري از امكانات و خدمات رفاهی شخصی و

میزان توانایی مالی استفاده از امكانات و خدمات رفاهی شهري خانوار گویند.
.3

فعالیتهاي مدنی :به مشاركت یا عضویت افراد در تشكلهاي صنفی مختلف و اقداماتی كه

به صورت سازمان یافته در زمینههاي گوناگون انجام می دهند گویند.
.1

روابط اجتماعی :به كمیت و كیفیت پیوندهاي اجتماعی افراد با گروهها و اشخاص مختلف

گویند.
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تحلیليافتهها
الف-یافتههاي توصیفی
در این تحقیق از هشت متغیّر زمینه اي استفاده شده است كه در زیر توصیف آماري آنها آمده
است:
به لحاظ جنسیت 16درصد پاسخگویان را مرد و  16درصد آن را زن تشكیل میدهد .میانگین
سن پاسخگویان  31سال بود .حداقل سن پاسخگویان  41وحداكثرآن  466سال بود .به لحاظ
وضعیت تأهل 38/1درصد مجرد11/1 ،درصد متأهل1/0 ،درصد مطألق و 3/4درصد مطألقه
میباشند كه كمترین فراوانی را افراد مطألق و بیشترین فراوانی(مد) را افراد متأهل تشكیل داده اند.
به لحاظ میزان تحصیالت  1/1درصـد بـی سـواد 8/3 ،درصـد ابتـدایی 41/1 ،درصد سیكل36/1 ،
درصد دیپلم 1/4 ،درصد فوق دیپلم 11/1 ،درصد لیسانس1/1 ،درصد فوق لیسانس و  1/3درصد
دكتر و باالتر هستند كه كمترین فراوانی را افراد داراي دكترا و باالتر و بیشترین فراوانی (مد) را
افراد داراي دیپلم تشكیل دادهاند .به لحاظ وضعیت شغلی 0/8درصد درصد تولیدي43/8 ،درصد
تجاري31/3 ،درصد خدماتی40/4 ،درصد خانهدار11/4 ،درصد محصل1/3 ،درصد بیكار و
4/0درصد هم ازكارافتاده هستند كه كمترین فراوانی را افراد از كارافتاده و بیشترین فراوانی (مد)
را افراد داراي مشاغل خدماتی تشكیل داده اند .میانگین درآمد ماهیانه پاسخگویان 4،181،114
تومان بود.حداقل درآمد ماهیانه خانوار آنها 131،666تومان وحداكثر آن46،666،666تومان بود.
میانگین هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان 4،311،486تومان بود .حداقل هزینهي ماهیانهي خانوار
آنها 466،666تومان و حداكثرآن  8،666،666تومان بود .به لحاظ وضعیت اسكان 14/4درصد
استیجاري قرار دارند كه كمترین فراوانی را افراد داراي وضعیت اسكان سازمانی و بیشترین
فراوانی (مد) را افراد داراي وضعیت اسكان مالكیت شخصی به خود اختصاص دادهاند.
متغیّرهای اصلی
در این تحقیق مفهوم كیفیت زندگی به دو بعد عینی و ذهنی و هریک از این ابعاد هم به
شاخصهایی تقسیم بندي شده است كه توصیف آماري هریک از آنها در ادامه آمده و شاخصها
و ابعاد در دامنهي  6-1نمره گذاري شده است.
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داراي مالكیت شخصی 3/0 ،درصد در وضعیت اسكان سازمانی و 11/3درصد در وضعیت اسكان
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جدول دو -يافتههای توصیفی متغیّرهای اصلی
مفهوم

ابعاد

كیفیت زندگی
عینی

كیفیت زندگی

شاخص ها

میانگین

میانه

مد

حداقل

حداکثر

سالمت جسمانی

1/13

3

1

6

1

1

4/16

4/11

4

6

1

1

فعالیتهاي مدنی

4/11

4/41

4

6

1

1

روابط اجتماعی

1/41

1/41

1

6

1

1

4/16

4/14

4/10

6/46

3/84

3/14

4/16

4/16

4/16

6

3/16

3/16

4/13

4/11

4

6

1

1

4/11

4/11

4/40

6

3/11

3/11

4/34

4/10

4/01

6/61

1/11

1/88

4/16

4/13

4/11

6/68

1/11

1/81

امكانات و خدمات
رفاهی

بعد كیفیت

كلیهي چهار

زندگی عینی

شاخص باال
رضایت از محیط
فیزیكی

كیفیت زندگی

رضایت از محیط

ذهنی

اقتصادي
رضایت از محیط
اجتماعی

كیفیت
زندگی كل

بعد كیفیت

كلیهي سه شاخص

زندگی ذهنی

باال

 .4عینی .1ذهنی

دامنه

كلیهي هفت
شاخص باال

تغییرات

در میان دو بعد كیفیت زندگی براساس ارزش میانگین ،بعد عینی نمرهي باالتري نسبت به بعد
ذهنی به دست آورد و دامنهي تغییرات بعد عینی بیشتر از بعد ذهنی است كه نشان دهندهي
نسبت به بعد عینی كمتر و نسبت به بعد ذهنی بیشتر است و دامنهي تغییرات مفهوم كیفیت
زندگی كل نسبت به بعد عینی كمتر و نسبت به بعد ذهنی با  6/64اختالف بسیار نزدیک است.
درمیان شاخص ها باالترین نمرات را به ترتیب شاخصهاي سالمت جسمانی از بعد عینی ،روابط
اجتماعی از بعد عینی ،رضایت از محیط فیزیكی از بعد ذهنی ،امكانات و خدمات رفاهی از بعد
عینی ،رضایت از محیط اجتماعی از بعد ذهنی ،فعالیتهاي مدنی از بعد عینی و در انتها رضایت از
محیط اقتصادي از بعد ذهنی به دست آورند .در كل مفهوم كیفیت زندگی كل و هر دو بعد و
بیشتر شاخصها و متغیّرهاي تشكیل دهندهي آن زیر ( 1سطح متوسط) قرار دارد كه نشاندهندهي
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وضعیت نامناسبی است و دامنهي تغییرات تمامی آنها زیاد است كه نشاندهندهي تفاوت و شكاف
زیاد نمونهي آماري از این حیث است و به اختالف سطح زندگی میان آن ها اشاره دارد.
توزيع آماری حاالت مختلف کیفیت زندگی
در این بخش براساس نمرات پاسخگویان ،هریک از دو متغیّر كیفیت زندگی عینی و ذهنی را
به سه سطح پایین ،متوسط و باال تقسیم بندي كردیم و تعداد و درصد حاالت مختلف كیفیت
زندگی را با تركیب ابعاد عینی و ذهنی براساس مدل نول به دست آوردیم .منتها یک سطح متوسط
را به دو بعد عینی و ذهنی اضافه كردیم و ماتریس  1×1نول را به  3×3تبدیل كردیم كه در ادامه
جداول آماري هریک از آنها آمده است.
جدول شمارهی سه -توزيع آماری حاالت مختلف کیفیت زندگی با ترکیب ابعاد عینی و ذهنی بر اساس مدل نول
با اضافه کردن يک سطر و يک ستون متوسط
کیفیت زندگی عینی
کیفیت زندگی ذهنی
باال
متوسط

پایین

باال

متوسط

پایین

بهزیستی
0درصد 11
مامیان بهزیستی و
ناهماهنگی
1درصد 1

مامیان بهزیستی و انطباق
1درصد 31

انطباق
4درصد 1

متوسط متوسط
11درصد 411

مامیان انطباق و محرومیت
44درصد 13

مامیان ناهماهنگی و
محرومیت
1درصد 31

محرومیت
41درصد 11

ناهماهنگی
6درصد 6

جدول شمارهی ترتیب توزيع آماری حاالت مختلف کیفیت زندگی
رتبه
4
1
3
1
1
0
1
8
1

حاالت مختلف كیفیت زندگی
متوسط متوسط
محرومیت
مامیان انطباق و محرومیت
مامیان ناهماهنگی و محرومیت
مامیان بهزیستی و انطباق
بهزیستی
مامیان بهزیستی و ناهماهنگی
انطباق
ناهماهنگی

تعداد
411
11
13
31
31
11
1
1
6

درصد
11
41
44
1
1
0
1
4
6
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تعداد و درصد افراد این حاالت مختلف از باال به پایین طبق جدول زیر است:
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همانطور كه مالحظه میشود باالترین درصد و تعداد افراد در حالت متوسط قرار دارند و در
حالت ناهماهنگی به عنوان پایینترین حالت هیچ فردي قرار ندارد.
ب-يافتههای تبیینی
در این بخش فرضیات تحقیق در دو جدول مورد بررسی قرار گرفتند .فرضیاتی كه متغیّر
مستقل آنهادرسطح اسمی و ترتیبی است با آزمونهاي  Tو  Fو فرضیاتی كه متغیّرهاي مستقل
آنها در سطح فاصلهاي و نسبیاست با ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتند .در
جدول زیر از آن جایی كه تمامی آزمونهاي  Tو  Fمعنادار شدند پس میان میانگین نمرات گروهها
تفاوت معنی داري وجود دارد لذا در ستون آخر كیفیت و چگونگی تفاوت میانگین نمره گروهها
ازیكدیگر با استفاده از آزمونهاي مرتبط توضیح داده شده است.
جدول شمارهی پنج -بررسی ارتباط میان متغیّرهای زمینهای با کیفیت زندگی ذهنی
نام متغیّرها

مقدار tيا
F

سطح
معناداری

جنسیت

t=1/11

1/111

وضعیت
تأهل

=6/11

F=1/18

1/111

مردان
زنان

1/14
7/81

مجرد

1/17

متأهل

7/41

مطألق

7/84

مطألقه

7/18

دکترا و
باالتر

1/74

لیسانس

1/11

ديپلم

7/44

ابتدايی

7/41

فوق
لیسانس
فوق ديپلم

7/87

بیسواد

7/68

سیكل

7/57

7/44

چون واريانس گروه ها برابر و
حجم گـروه ها نابرابر بود از
آزمون شفه استفاده شده است .با
از نتايج اين آزمون مشخص شد
میان میانگین نمرات گروههای
مطألقه با مجرد و مطألقه با متأهل
تفاوت معنی داری وجود دارد.
چون واريانس گـروه هـا برابر
نبود و حجم گروه ها نابرابر بود
از آزمون جیمز هوئل استفاده شده
است.با استفاده از نتايج اين
آزمون مشخص شد میان میانگین
نمرات گروههای سیكل و ديپلم،
سیكل و لیسانس و سیكل و دکترا
و باالتر تفاوت معنی داری وجود
دارد.
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میزان
تحصیالت

F

1/111

میانگین نمرات گروهها

توضیحات آزمون مقايسههای
چندگانه تعقیبی ()Post Hoc
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ادامه جدول شمارهی پنج -بررسی ارتباط میان متغیّرهای زمینهای با کیفیت زندگی ذهنی
نام متغیّرها

مقدار tيا
F

سطح
معناداری

وضعیت
شغلی

=14/77

F

1/111

وضعیت
اسكان

=14/77

F

1/111

توضیحات آزمون مقايسههای
چندگانه تعقیبی ()Post Hoc

میانگین نمرات گروهها
تجاری

7/11

محصل

7/11

خدماتی

7/15

تولیدی
بیكار
خانهدار

7/17
7/75
7/16

از کار
افتاده

1/66

مالكیت
شخصی

1/71

سازمانی

7/51

استیجاری

چون واريانس گروه ها برابر نبود
و حجم گروه ها نابرابر بود از
آزمون جیمز هوئل استفاده شده
است .با استفاده از نتايج اين
آزمون مشخص شد میان میانگین
نمرات گروههای شغلی تجاری با
بقیهی گروههای شغلی (اعم از
تولیدی ،خدماتی ،خانهدار،
محصل ،بیکار و از کارافتاده) و
میان گروههای خانه دار و
خدماتی و خانه دار و محصل
تفاوت معنی داری وجود دارد.
چون واريانس گروه ها برابر و
حجم گـروه ها نابرابر بود از
آزمون شفه استفاده شده است .با
استفاده از نتايج اين آزمون
مشخص شد میان میانگین نمرات
گروههای مالكیت شخصی و
سازمانی و مالكیت شخصی و
استیجاری تفاوت معنیداری
وجود دارد.

7/5

نام متغیّرها

همبستگی

سطح معناداری

سن

-1/14

1/181

میزان درآمد ماهیانهی زندگی

1/41

1/111

میزانه هزينهی ماهیانهی خانوار

1/15

1/111

سالمت جسمانی

1/75

1/111

امكانات و خدمات رفاهی خانوار

1/54

1/111

فعالیتهای مدنی

1/41

1/111

روابط اجتماعی

1/51

1/111

کیفیت زندگی عینی (متغیّر اصلی)

1/68

1/111
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جدول شمارهی شش -آزمون همبستگی میان متغیّرهای مستقل و کیفیت زندگی ذهنی
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همانطور كه مالحظه میشود فرضیهي اصلی و تمام فرضیات فرعی به غیر از فرضیهي
شمارهي ( 3سن باكیفیت زندگی ذهنی) با سطح اطمینان 11درصد و سطح خطاي كمتر از 6/64
تأیید شدند.
تحلیل چند متغیّره
براي پیشمیانی و تبیین متغیّر وابستهي تحقیق یعنی كیفیت زندگی ذهنی به وسیلهي متغیّرهاي
مستقل اصلی تحقیق از روش رگرسیون خطی چندگانه  /چند متغیّره 4و به روش همزمان  1استفاده
شده است كه در ادامه در قالب جداولی نتایج و توضیحات آن ارائه شده است:
جدول شمارهی هفت – خالصهی مدل و تحلیل واريانس رگرسیون
ضريب همبستگی

ضريب تعیین تعديل شده

ضريب تعیین
2

چندگانه

2

R

R adj

F

Sig

1/481

1/418

88/544

1/111

R

1/645

توان آزمون

سطح معناداری

جدول شمارهی هشت  -ضرايب تأثیر رگرسیونی
مدل
Model

ضرايب تأثیر رگرسیونی
استاندارد نشده
B

خطای

ضرايب تأثیر

اهمیت نسبی

رگرسیونی

هر متغیّر

سطح

T

معناداری

استاندارد شده

Sig
Beta

استاندارد
سالمت جسمانی

1/774

1/111

امكانات و خدمات رفاهی خانوار

1/751

1/111

فعالیتهای مدنی

1/184

1/114

روابط اجتماعی

1/151

1/117

1/151
1/717
1/151

5/181

1/111

5/661

1/111

1/864

1/114

8/117

1/111

Multiple linear Regression
Enter Method

1
2
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)(constant

1/711

1/111

1/178

7/415

1/767
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در این تحقیق فقط متغیّرهاي اصلی وارد مدل شدهاند .در جدول خالصهي مدل و تحلیل
واریانس رگرسیون آمده است كه ضریب همبستگی چندگانه (ضریب همبستگی میان مجموعهي
متغیّرهاي مستقل و متغیّر وابسته را گویند ).برابر  6/011است كه نشـاندهنـدهي ضریب
همبستگی باالیی است .ضریب تعیین برابر  6/183است كه نشان میدهد مجموعهي متغیّرهاي
مستقل  18/3درصد از واریانس و تغییرات متغیّر وابسته را تبیین میكنند كه مقدار مناسبی است.
مابقی تغییرات متغیّر وابسته تحقیق ( )14/1كه به مجذور كمیت خطا ( )e2معروف است ،تحت
تأثیر متغیّرهاي خارج از مدل است .ضریب تعیین تعدیل شده هم كه بر اساس تعداد متغیّرهاي
مستقل ،حجم نمونه و درجهي آزادي ضریب تعیین را اصالح و تعدیل میكند برابر  11/8درصد
است كه باز هم مقدار مناسبی براي تبیین واریانس و تغییرات متغیّر وابسته است  .در این جدول
مالحظه میشود كه میزان  Fدر سطح بیش از 11درصد و سطح خطاي كمتر از  6/64معنادار است
كه حاكی از شانسی نبودن رابطهي میان متغیّرهاست .در جدول ضرایب تأثیر رگرسیونی مقدار
 )6/461( Constantهمان عرض از مبدأ است و میزان متغیّر وابسته را بدون دخالت متغیّرهاي
مستقل (یعنی زمانی كه میزان متغیّرهاي مستقل صفر است) نشان میدهد .بر اساس مقادیر Beta

نیز كه ضرایب رگرسیون استاندارد شده است امكان مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک از متغیّرها
در تبیین واریانس و تغییرات متغیّروابسته فراهم میشود .بنابراین به عنوان مثال بر اساس  Betaبه
دست آمده براي روابط اجتماعی میتوان گفت به ازاي یک واحد افزایش در انحراف معیار روابط
اجتماعی به اندازهي  6/313انحراف معیار متغیّر وابسته (كیفیت زندگی ذهنی) افزایش مییابد.
باالترین مقدار بتا به ترتیب متعلق به متغیّرهاي روابط اجتماعی ،امكانات و خدمات رفاهی،
آنها بر متغیّر وابسته معنیدار شد معادلهي رگرسیون چندگانهي تحقیق حاضر در ادامه آمده است.
Y = a + bx1 + bx2 + ... bxn

كیفیت زندگی ذهنی = ( 6/148 + 6/461سالمت جسمانی) ( 6/111 +امكانات و خدمات
رفاهی خانوار) ( 6/414 +فعالیتهاي مدنی) ( 6/313 +روابط اجتماعی) ei +
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سالمت جسمانی و فعالیتهاي مدنی است .بر اساس مقادیر  Constantو  Betaمتغیّرهایی كه اثر

ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی بر کیفیت زندگی ذهنی714 ................................................................

تحلیل مسیر
براي بررسی میزان و مسیر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیّرهاي مستقل تحقیق بر متغیّر
وابسته ،میزان كاذب بودن روابط میان متغیّرها(یعنی چقدر از روابط موجود در تحقیق ناشی از
متغیّر مستقل مورد نظر و چقدر ناشی از متغیّرهاي خارج از تحلیل ما است) و تطابق مدل نظري
تحقیق با مجموعهاي از دادهها از تحلیل مسیر استفاده میشود .بنابراین در تحلیل مسیر مدل نظري
تحقیق مبنی بر الگوي روابط علّی میان متغیّرها مورد آزمون قرار گرفته و این مدل نظري پس از
اجراي آزمون ،به مدل تجربی تحقیق تبدیل میشود .در این تحقیق براي تحلیل مسیر از مدل
اكتشافی 4استفاده شده است كه در صفحهي بعد ارائه میشود.

مدل شمارهی دو -مدل تجربی تحقیق

متغیّرهاي مستقل بر متغیّر وابستهي نهایی تحقیق نتایج آن را در قالب جدول زیر ارائه میدهیم:

4

در تحلیل مسیر براي ورود متغیر هاي وابسته ي میانی به مدل بعد از مرحلهي اول یعنی ورود متغیّر وابستهي نهایی دو روش

وجود دارد :الف-براساس باالترین ضریب بتاي متغیّرهاي مستقل بر متغیّر وابستهي نهایی كه به آن مدل اكتشافی گویند كه در
تحقیق حاضر از آن استفاده شده است .ب-براساس مدل نظري و مفهومی تحقیق كه فرض كرده كدام متغیّرهاي مستقل بیشترین
تأثیر را بر متغیّر وابستهي نهایی تحقیق دارند.
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بعد از محاسبهي تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و كل (مستقیم و غیرمستقیم باهم) همهي
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جدول شمارهی نه  -تأثیرات مستقیم،غیر مستقیم وکل متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسته

متغیّرها

انواع تأثیر
مستقیم

غیرمستقیم

كل

سالمت جسمانی

6/148

6/611

6/116

امكانات و خدمات رفاهی خانوار

6/111

6/681

6/330

فعالیتهاي مدنی

6/414

6/141

6/114

روابط اجتماعی

6/313

6/313

همانطور كه مالحظه شد در میان تأثیرات مستقیم هر  1متغیّر اصلی تأثیرات شان معنی دار شد
كه در میان آنها بیشترین تأثیر را متغیّر روابط اجتماعی و كمترین تأثیر را متغیّر فعالیتهاي مدنی
داشت .در میان تأثیرات غیرمستقیم نیز ،بیشترین تأثیر را متغیّر فعالیتهاي مدنی و كمترین تأثیر را
متغیّر روابط اجتماعی داشت كه تأثیر غیرمستقیمی نداشت .در میان تأثیرات كل هم ،بیشترین تأثیر
را متغیّر روابط اجتماعی و كمترین تأثیر را متغیّر فعالیتهاي مدنی داشت.
جمعبندی و نتیجهگیری
در این تحقیق ابتدا تحت عنوان مقدمه توضیحاتی كلی در مورد موضوع تحقیق شرح داده شد.
سپس در قسمت پیشینهي تحقیق به تعدادي از تحقیقات داخلی و خارجی كه دربارهي موضوع
تحقیق كار كردند اشاره شد .در قسمت چارچوب نظري رویكردهاي نظري مختلف نسبت به
كیفیت زندگی شرح داده شد و در نهایت رویكرد مورد نظر در این تحقیق اشاره و مدل نظري و
آنیافتههاي تحقیق آمد .یافتههاي تحقیق به دو نوع یافتههاي توصیفی و تبیینی تقسیم شد.
دریافتههاي توصیفی ابتدا متغیّرهاي زمینه اي و سپس متغیّرهاي اصلی شرح داده شد .وضعیت هر
دو بعد كیفیت زندگی عینی و ذهنی و بیشتر شاخصها و متغیّرهاي تشكیل دهندهي آن زیر سطح
متوسط قرار دارند كه نشان دهندهي وضعیت نامناسبی است .و دامنهي تغییرات تمامی آنها زیاد
است كه نشان دهندهي تفاوت و شكاف زیاد نمونهي آماري از این حیث است و به اختالف سطح
زندگی میان آن ها اشاره دارد .توزیع آماري حاالت مختلف كیفیت زندگی با تركیب ابعاد عینی و
ذهنی نشان میدهد بیشترین افراد در حالت متوسط متوسط قرار گرفتند و در حالت ناهماهنگی
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هیچ فردي قرار نگرفت .دریافتههاي تبیینی تحقیق نیز نشان داده شد كه تمام فرضیات تحقیق به
غیر از یک فرضیه كه ارتباط سن با كیفیت زندگی ذهنی را میسنجید با سطح اطمینان  11درصد و
سطح خطاي كمتر از  6/64تأئید شدند .بررسی فرضیهي اصلی تحقیق كه ارتباط كیفیت زندگی
عینی با ذهنی بود حاكی از ارتباط و همبستگی قوي میان این دو متغیّر است كهیافتههاي تحقیق
برتون و همكاران در سال  1668را تأیید و یافتههاي تحقیقات مک كریا و همكاران در سال ،1660
داس در سال  1668و رضوانی و همكاران در سال  4388را رد می كند .فرضیات فرعی معنادار
تأیید شده بیشتر یافتههاي تحقیقات لی در سال  ،1668كیم و كاواچی در سال  ،1661شفیعا و
همكاران در سال  ،4311وصالی و توكل در سال  ،4314رضوانی و همكاران در سال ،4388
احمدي و اسالم در سال  ،4388و حریرچی و همكاران در سال  4388را تأئید می كند .فقط
یافتههاي تحقیق شفیعا و همكاران در سال  4311و رضوانی و همكاران در سال  4388در بارهي
مورد ارتباط جنسیت و كیفیت زندگی ویافتههاي تحقیق وصالی و توكلی در سال  4314در مورد
ارتباط وضعیت تأهل ،شغلی و اسكان با كیفیت زندگی را رد میكند .ارتباط فرضیهي سن با كیفیت
زندگی ذهنی در این تحقیق معنادار نشد كه یافتههاي تحقیق وصالی و توكلی در سال  4314را
تأیید و یافتههاي تحقیقات لی در سال  ،1668رضوانی و همكاران در سال  4388و حریرچی و
همكاران در سال  4388را رد میكند .یافتههاي این تحقیق در مورد ارتباط متغیّرهاي سن ،وضعیت
تأهل و وضعیت اسكان با كیفیت زندگییافتههاي تحقیق شفیعا و همكاران در سال  4311را هم
تأیید و هم رد كرده است؛ به این جهت كه چون این كاریک كار فراتحلیلی است كه مقاالت
فارسی كه تا سال  81در بارهي این موضوع كار كردهاند را بررسی كرده در بعضی تحقیقات این
دادهاند .در تحلیل رگرسیون چندمتغیّره هم ضریب تعیین ( )R1برابر  6/183بود كه نشان میدهد
مجموعهي متغیّرهاي مستقل اصلی  18/3درصد از واریانس و تغییرات متغیّر وابسته را تبیین كردند
كه مقدار مناسبی است .در بخش تحلیل مسیر مدل تجربی تحقیق ترسیم شد و تمامی تأثیرات
مستقیم ،غیرمستقیم و كل مورد محاسبه قرار گرفت.
پیشنهادها
به طور كلی ،باید گفت كه برنامه ریزي توسعه در شهر آمل باید هدفمند و متناسب با میزان
دسترسی به منابع محلی و نیازهاي عینی و ذهنی مردم باشد تا بتواند به بهبود كیفیت زندگی
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ساكنان این شهر كمک كند .الزم است كه بهبود كیفیت زندگی عینی و ذهنی به عنوان هدف اصلی
طرحهاي توسعهي شهري و منطقهاي محسوب شود .نتایج این مطالعه اهمیت مطالعهي هم زمان و
ارتباط و تأثیر عمیق كیفیت عینی زندگی بر كیفیت ذهنی زندگی را به جاي استفادهي جداگانه از
یكی از این رویكردها را آشكارمیسازد .رویكردها ،روشها ،یافتهها و نتایج این مطالعه میتواند
براي طراحی مطالعات آیندهي كیفیت زندگی شهري مفید باشد .نتایج این تحقیق نشان داد كه
وضعیت هر دو بعد كیفیت زندگی عینی و ذهنی و بیشتر شاخصها و متغیّرهاي تشكیل دهندهي
آنها در شهر آمل زیر سطح متوسط و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .در این زمینه پیشنهادهاي
زیر میتواند در بهبود كیفیت زندگی در این شهر مؤثر باشد:
.4

انجام مطالعات جامع در زمینهي منابع انسانی و طبیعی شهر؛

.1

انجام مطالعات جامع در بارهي نیازهاي عینی و ذهنی مردم شهر؛

.3

طراحی شیوههاي بهرهبرداري از این منابع براي تأمین نیازهاي عینی و ذهنی مردم شهر و

توسعهي شهري؛
.1

اولویت دادن به تحول در محیط اقتصادي و رفع مشكالت اقتصادي در جهتگیريهاي

برنامههاي توسعه و كیفیت زندگی شهري به این جهت كه شاخص رضایت از محیط اقتصادي
پایینترین نمره را در میان شاخصهاي كیفیت زندگی به دست آورد و در هنگام مصاحبه با
شهروندان اغلب مسائل اقتصادي به عنوان مهمترین نیازها و اولویتهاي آنها مطرح میشد.
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