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، یک پژوهش  پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تبیینی و از لحاظ روش . است
دان سـاکن در    شهرون  کلیه  جامعه آماري پژوهش حاضر شامل    .  است  پیمایشی

 که در  نامه است  پرسش ها آوري داده  گرد ابزار . است1394شهر تهران در سال 
اي  گیري خوشـه  انتخاب نمونه با تلفیق نمونه.   نفر اجرا شده420حجم نمونه  

بـه  دهد که  آمار توصیفی نشان می  .  بندي نامتناسب صورت گرفته است      و طبقه 
نتایج حاکی   .زندگی متوسطی دارند   درصد پاسخگویان کیفیت     3/58 طورکلی

از آن است که کیفیت زنـدگی بـا شـادمانی اجتمـاعی، حمایـت اجتمـاعی و              
همچنین نتایج نشان می دهـد       . تحصیالت آنها همبستگی معنادار و مثبتی دارد      

پـس از آن    . که شادمانی اجتماعی بیشترین تـأثیر را بـر کیفیـت زنـدگی دارد             
ی متغیرهـاي مـؤثر بـر کیفیـت زنـدگی           تحصیالت و در آخر حمایت اجتماع     

، با افزایش حمایت اجتماعی، شادمانی اجتماعی پژوهشبراساس مدل . هستند
دارند،  یابد و نیز افرادي که حمایت اجتماعی باالتري را دریافت می افزایش می

  .شوند از تحصیالت باالتري نیز برخوردار می
 اجتماعی، مایتح اجتماعی، شادمانی زندگی،  کیفیت:مفاهیم کلیدي

  تهرانی شهروندان تحصیالت،
  

   پژوهشمسئله
المللی به ابعاد اجتماعی، سیاسی و  ي بینها پردازان و سازمان همزمان با توجه نظریه

فرهنگی توسعه، ارتقاي کیفیت زندگی نه صرفاً ابزاري براي برخورد با پیامدهاي 
 اصلی توسعه مورد هاي مرسوم رشد و توسعه بلکه هدف نامطلوب حاصل از سیاست

ها نیز  هاي مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه تأکید قرار گرفت و در این راستا شاخص
هاي اجتماعی و ذهنی را نیز  بر عناصر فردي و عینی، مؤلفه تغییراتی کیفی یافتند و عالوه

یعنی نیازهاي رفاهی از مسائلی عینی چون خوراك، پوشاك، بهداشت و . شامل شدند
هاي کیفی  راتر رفته، ابعاد جدیدي همچون تأمین اجتماعی، ارتقاي جنبهمسکن ف
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زندگی، حفظ محیط زیست، همبستگی ملی و فراهم آوردن شرایط الزم براي مشارکت 
طورکلی هرچند که ارتقاي  به. مردم در سطوح مختلف فرایند توسعه را دربرگرفته است

ریزان قرار  یرباز مورد توجه برنامههاي فردي و اجتماعی از د کیفیت زندگی در مقیاس
هاي اجتماعی توسعه و تدوین  هاي اخیر و با اولویت یافتن هدف داشته است اما در دهه
شناختی پیرامون  تدریج نگرشی انسانی و جامعه هاي توسعه، به آنها در قالب برنامه

 در ها اريها و سیاستگذ ریزي کیفیت زندگی، به قلمرو ادبیات توسعه و همچنین برنامه
ریزي   اقتصادي و مدیریت و برنامههي مربوط به خدمات اجتماعی، توسعها حوزه

محیطی غالباً بر حفظ و بهبود کیفیت زندگی افراد و جوامع و اینکه چه عواملی  زیست
: 1388غفاري و امیدي، (اند  گذارند، متمرکز شده بر کیفیت زندگی جوامع تأثیر می

 ). 100ـ99

 نقشی که کیفیت زندگی در سالمت فردي و اجتماعی هواسط ر بههاي اخی در سال
از آنجایی که . هاي اجتماعی برخوردار شده است دارد از اهمیت بسزایی در پژوهش

جانبه از  ها در راستاي ارتقاي کیفیت زندگی و کسب رضایت همه هاي انسان  تالشههم
شود، بنابراین شناخت  ف می جوامع تعریهترین مسئله در امر توسع عنوان محوري آن به

تواند کیفیت زندگی و سالمت افراد را تحت تأثیر خود قرار دهند،  مسائلی که می
 در سال NUMBEO1مطابق گزارش ). 1392ذبیحی ویزه ناب، (رسد  نظر می ضروري به

 شهر تهران در مقایسه با شهرهاي ه در بررسی شاخص کیفیت زندگی، رتب2015
اي از  کننده این رتبه، شرایط نگران.  بودد106 کشور، 113 کشورهاي دیگر از میان

وضعیت کیفیت زندگی در شهر تهران را نشان می دهد که همین امر بر میزان ضرورت 
  . افزاید بررسی کیفیت زندگی می

                                                
-    پایگاه اینترنتی NUMBEO        بزرگترین پایگاه داده در جهان است که اطالعات جدیدي را در مورد شرایط  

زندگی در شهرها و کشورهاي جهان از جمله هزینه هاي زندگی، شاخص مسکن، مراقبت هاي بهداشتی، ترافیک، 
  ).http://www.numbeo.com/common(دهد   و جنایت و آلودگی ارائه میجرم
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و  تفکـر» زنـدگی خـوب چیسـت«این مسئله کـه  بر هزاران سال است که بشر
 باستان به این نتیجـه رسـیدند کـه زنـدگی خـوب فیلسوفان یونان. تعمـق کـرده است

همچنین کنفوسیوس در چین باستان زندگی . در گـرو فضـیلت و نیکوکاري است
 ها و  سامانمندي که در آن افراد نقشهخوب را براساس معیارهـاي جامع

خوشبختی ذهنی . دهنـد، تشریح کرده است درسـتی انجـام مـی هایشان را به مسئولیت
 گفته .کنند ین واقعیت اشـاره دارد کـه مـردم زنـدگی خـود را چگونه ارزیابی میبه ا
شـود کـه اگر فرد از زندگی رضایت داشته باشد و خوشی را تجربه کند، داراي  مـی

  ).218: 1390دینر،( سرعکشـادمانی ذهنـی بـاال است و ب
شادمانی . یخنده و شادي از عالئم شادمانی فردي است، نه شادمانی اجتماع

 آحاد جامعه احساس ایمنی از خطرات درونی هیابد که هماجتماعی وقتی عمومیت می
هاي حمایتی نیز درمورد برقراري معیارهاي اخالقی در و بیرونی داشته باشند و پوشش

 زیربنایی نشاط اجتماعی، امنیت فرهنگی است، هترین مؤلفمهم. گر باشدجامعه جلوه
 زندگی خود و آداب و رسوم عمومی، احساس تزلزل ه در شیویعنی شرایطی که مردم

برخورداري از حداقل معیشت در شرایط امنیت کامل فرهنگی و اجتماعی . نداشته باشند
  ).1390 ورامینی،(شود  نیز به احساس شادمانی اجتماعی منجر می

یت کیف رسیدن به ه الزمشادمانی اجتماعی،شـاید بتـوان این گونه تعبیر کرد که 
هاي تجربی معاصر،  ها و بررسی در ایـن بررسی با تأمل بر نظریه. اسـتزندگی مطلوب 

 تـا  شدهبهره گرفته کیفیت زندگی  شادمانی اجتماعی وهاي مختلف پیرامون از نظریه
هوم با توجه به نزدیکی دو مف. پرداخته شود کیفیت زندگی هباربـه تبیـین صـحیح در

تماعی و ارتباطی که در تعاریف این مفاهیم و در نظریات کیفیت زندگی و شادمانی اج
 ه حاضر، بررسی و شناخت نحوهشود، محور و هدف اصلی مقال مختلف مشاهده می

  .تأثیرگذاري شادمانی اجتماعی بر کیفیت زندگی تعیین شده است
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  پیشینه پژوهش
. باید دیدسابقه این مفهوم را در فلسفه یونان . کیفیت زندگی مفهوم جدیدي نیست

ارسطو در بحث شادکامی بدان اشاره کرده است و همچنین در دوران جدید فیلسوفانی 
ج ها آنچنان که جوانا. اند چون گیرکارد، ژان پل سارتر و دیگران به آن توجه داشته

پردازان این حوزه با تؤکید بر خصلت و هویت فردي و اجتماعی  از نظریه) 1994(
 اجتماعی کیفیت زندگی را به لحاظ فلسفی نتیجه ترکیب هاي فردي و انسان و ارزش

  ). 1 :1388غفاري و امیدي، (داند  گرایی و اگزیستانسیالیسم می مطلوبیت
هاي خارج و داخل کشور پیرامون کیفیت زندگی  هایی از پژوهش در ادامه نمونه

  .ذکر شده است
 گذشته شاهد هدهاند که در دو   ، آورده)Shin, et. al., 2015 (شین و دیگران

در پارادایم قدیمی . ایم  علمی کیفیت زندگی افراد بودههطلوع عصر جدیدي از مطالع
برابر با مطلوبیت محیط عینی است که افراد در آن زندگی  استاندارد، کیفیت زندگی

گرایی فلسفی است، کیفیت، مثل زیبایی،  در پارادایم جدید که پذیراي ذهنیت. کنند می
ناپذیر از کیفیت   جزء جداییهمنزل  یا ذهن بیننده و خوشبختی ذهنی بهنهفته در چشم

چنین تغییري در پارادایم از مفهوم عینیت به مفهوم ذهنی کیفیت . زندگی مطرح است
المللی به  هاي ملی و بین اي از سازمان زندگی باعث شده است که تعداد فزاینده

گیري  گذاري و اندازه ف نهایی سیاستیک هد همثاب بندي افزایش رفاه ذهنی به اولویت
  .شاخص پیشرفت اجتماعی بپردازند همثاب منظم آن به

هاي مختلفی   جنبههدهند  ارائهپژوهش خود را ،)Radermacher, 2015(ردرمارکر 
هاي عینی با ارزیابی ذهنی از موقعیت  بار شاخص داند که براي اولین بهزیستی مردم می

کیفیت زندگی . کند لف کیفیت زندگی را ترکیب میهاي مخت افراد و پوشش جنبه
کیفیت زندگی . تر از تولید اقتصادي و استانداردهاي زندگی است مفهومی گسترده

هاي افراد در تعریفی   بعد به قابلیت8. شود بعد می 9مفهومی چندبعدي است که شامل 
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. ندگی دارندهایشان در ز ها و اولویت مربوط است که آنها از خوشبختی برحسب ارزش
هاي مادي زندگی، اشتغال، سالمت، تحصیالت، روابط  موقعیت: ند ازا  بعد عبارت8این 

اجتماعی و فراغت، امنیت فیزیکی و اقتصادي، دولت و حقوق اساسی، محیط زندگی و 
اي که هر فرد با توجه به درك شخصی از  آخرین بعد به برآیند کلی تجربه. طبیعی

  . ره داردکیفیت زندگی دارد، اشا
اي از مکانی که کیفیت زندگی در آنجا به بهترین شکل وجود دارد، روستاي  نمونه

ترین دالیلی که نشان از کیفیت زندگی باال در این  از مهم. راتلند در کشور بریتانیا است
درصد  96سالمتی و بهداشت بیش از : توان به موارد زیر اشاره کرد منطقه است، می

 5 نفر از 4نرخ اشتغال باالست؛ هر . بتاً خوب گزارش شده استساکنان، خوب و نس
ساکنان در امنیت نسبی با یکی از پایین  .  سالگی از شاغل می باشند64 تا 16نفر در 

ساکنان از اقلیم نسبتاً خوبی . ترین نرخ جرم و جنایت در این کشور زندگی می کنند
ه پهناي باند دارند، در مقایسه با  دسترسی خوبی بها  درصد خانواده98برند؛  لذت می

هاي رفاه شخصی نشان   مهم این که شاخصهنکت.  درصد به طورکلی در بریتانیا87
ترین افراد نسبت به  دهد که جمعیت بزرگسال در راتلند از جمله شادترین و راضی می

اي دیگر، گزارش جهانی  نمونه. )Halifax Press Team, 2015: 1 (کل بریتانیا هستند
 اجتماعی و اهداف عمومی هدر این گزارش شادمانی که برنام. است) 2015(شادمانی 

براساس نتایج، زنان در مقایسه . طور فزاینده اي مورد توجه قرار گرفت هاست، به دولت
در نتایج این . با مردان و همچنین جوانان در مقایسه با سالمندان شادمانی بیشتري دارند

براساس گزارش حاضر، . ي فرهنگی نقش بسزایی داردها پژوهش شباهت و تفاوت
 براي 2014ـ2020 تا2007ـ 2005ي ها  تغییرات میانگین شادمانی در سالهمحاسب

دهد که میزان رشد براي  نتایج نشان می. کشورهاي مختلف جهان انجام شده است
است  محاسبه شده، این در حالی 05/1 و براي کشور زیمبابوه 12/1کشور نیکاراگوئه 
  .  است که این نتیجه بسیار نگران کننده است-63/0که رشد در ایران 
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 ,rd European Quality of Life Survey(سومین پیمایش کیفیت زندگی در اروپا 

دهد؛ نسبت به پیمایش سال  تحوالت در کیفیت زندگی در اروپا را نشان می) 2012
ي منفی از اعتماد به ها برداشتبینی عمومی کمتر شده است، این کاهش به   خوش2007

 دهد، را افزایش می درآمد ناامنی هایی که ترس .دولت و وضعیت اقتصادي مرتبط است
 که بیش از در میان افراد مسن بود و به خصوص تر شایع پایین درآمد در در میان مردم

عنصري ــ  اشتغال شخصی، مالی، در اشکال مختلف آن ــ امنیت.  سال دارند50
 ,Eurofound(سازد  می رشد و شکوفایی را قادر به است که مردم در جامعه اساسی

 حوزه 6هاي خوشبختی ذهنی در شاخص  هاي گالوپ پژوهشدر مرکز ). 150 :2012
 افراد ههاي داده شد علمی بر روي پاسخههر حوزه براساس مطالع. اندگیري شدهاندازه

زندگی، سالمت روانی ارزیابی : ند ازا به سؤاالت پژوهش تعیین شده که عبارت
شاخص . محیط کار و دسترسی عمومی، سالمت جسمانی، رفتار سالم، )عاطفی(

 و کنونی زندگی وضعیت: مورد است دو خودارزیابی افراد در شامل زندگی ارزیابی
 تالش براي از مقیاس استفاده که با اکنون هم از سال دیگر 5 زندگی شرایط بینی پیش
 هدهند نشان »0« آن در که  10 تا 0انتریل ارائه کرده و با مراحلی از که ک خود مهار

است،  ممکن شکل بهترین به زندگی هدهند نشان »10«و  ممکن شکل بدترین به زندگی
  ).Helliwell, et.al, 2015 (شودبررسی می

شناختی کیفیت زندگی  به دنبال مطالعه و بررسی جامعه، )1392(پژوهش بیانلو 
شده،  آوري هاي جمع براساس تحلیل داده. است خانوارهاي شهرستان زنجان سرپرستان

با متغیر سبک زندگی و ...) هل وأهمانند سن، سواد، ت( اي بین اغلب متغیرهاي زمینه
همچنین بین متغیرهاي اعتماد اجتماعی، .  معنادار وجود داشتههاي آن رابط لفهؤم

نتایج  . معناداري وجود داشتهرابطهاي آن  لفهؤکیفیت زندگی و سبک زندگی و م
نشان داد که دو متغیر امید به زندگی و کیفیت زندگی قادر به ، )1391(پژوهش درویش 

بینی شادکامی معلمان تهران است و همچنین امید به زندگی سهم بیشتري در  پیش
ر هاي پژوهش حاضر بر این امر استوا در نهایت یافته. بینی شادکامی معلمان دارد پیش
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است که نقش امید به زندگی و کیفیت زندگی در شادکامی معلمان قابل انکار نیست و 
شایسته است براي تضمین سالمت روانی و شادکامی معلمان تالش شود تا کیفیت 

هاي پژوهش سعیدي  نتایج تحلیل داده. زندگی و امید به زندگی آنان را ارتقا بخشیم
هاي سبک زندگی فقط دو مؤلفه محتاط  ن مؤلفهدر اصفهان نشان داد که از بی) 1390(

هاي  از بین مؤلفه. بینی پیشرفت تحصیلی را دارند پذیري، قدرت پیش بودن و مسئولیت
بینی  سبک زندگی سه مؤلفه محتاط بودن، نیاز به تأیید و تعلق اجتماعی قدرت پیش

رابطه ، )1389(نوبخت ارسی  پژوهش هاي یافته براساس. کیفیت زندگی را دارند
 همچنین .دارد وجود دانشجویان زندگی کیفیت آینده با به امید متغیرهاي بین معناداري

وابسته مستقیماً تحت تأثیر متغیرهاي امید به آینده، احساس عدالت، احساس  متغیر
امنیت، شغل پدر، جنسیت، میزان تحصیالت پدر، وضعیت اقامت، درآمد و قومیت قرار 

 درصد از تغییرات متغیر 50اند مقدار  ین متغیرها توانستهگرفته است و در مجموع ا
 از مهندسی فنی دانشجویان که دهد می نشان پژوهش این هاي یافته. وابسته را تبیین کنند

 )1386 (آقایی .برخوردارند اجتماعی علوم دانشجویان به نسبت باالیی زندگی کیفیت
  سطح رضایت معلم بازنشسته از بین در تهراند کهی به این نتیجه رسدر پژوهش خود

 .دارد داري وجودا معنه متبوع رابطه اداريهاي اجتماعی اقتصاد میزان حمایت زندگی و
میزان حمایت اجتماعی . پایین است ز زندگی نسبتاًاسطح رضایت معلمان بازنشسته 

  . است شهرکرد از  اصفهان بیشترهمعلمان بازنشست اقتصادي از
 هدهد که مفهوم کیفیت زندگی دامن ی و خارجی نشان میهاي داخل بررسی پیشینه

هاي مختلف و در علوم  شمول باالیی دارد؛ به این معنی که کیفیت زندگی در جنبه
در مباحث پزشکی و . اي است رشته کیفیت زندگی مفهومی میان .متنوع کاربرد دارد

یت زندگی افراد براي نمونه کیف. شناسی بسیار از این مفهوم استفاده شده است روان
توان جسمی و ذهنی و کیفیت زندگی سالمندان در بسیاري از  بیمار و ناتوان یا کم

ها از  همچنین در طیف وسیعی از پژوهش. ها مورد بررسی قرار گرفته است پژوهش
در . مفاهیمی از قبیل کیفیت زندگی کاري و کیفیت زندگی شهري استفاده شده است
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مثالً متغیر (ت زندگی با رضایت از زندگی خلط شده است ها مفهوم کیفی برخی پژوهش
برخی سؤاالت و . و به این ترتیب از هم قابل تفکیک نیستند) رضایت از کیفیت زندگی

دهند، اما در   کیفیت زندگی، رضایت فرد را مورد پرسش قرار میهنام هاي پرسش گویه
ید با یکدیگر یکسان در نظر شناسی، این دو مفهوم مستقل از یکدیگر هستند و نبا جامعه

نوعی بتوان گفت که مفهوم کیفیت زندگی، فراتر از مفهوم رضایت  شاید به. گرفته شوند
هاي داخلی حاکی از آن است که کیفیت زندگی در  بررسی پیشینه. از زندگی است

، شبستر، زنجان، مشهد، یزد، تنکابن،  سمنانشهرهاي مختلف ایران نظیر اردبیل،
اما بررسی کیفیت زندگی در .  مورد بررسی قرار گرفته استکرماناورامان، اصفهان، 

 خانوار، معلمان، دانشجویان، شهر تهران محدود به قشرهاي خاصی نظیر زنان سرپرست
درواقع کیفیت زندگی افرادي . شده استسرپرستان خانوارهاي ساکن تهران کارکنان و 

پذیر هستند، بیشتر از دیگر قشرها مورد بررسی قرار  دیده یا آسیب نوعی آسیب که به
 قشرها را هاما در پژوهش حاضر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی که هم. گرفته است

  . ه شده است هدف در نظر گرفتهدربردارد، جامع
  

  تمهیدات نظري
کیفیت زندگی : سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را این گونه تعریف کرده است

ادراك افراد از موقعیتشان در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی 
شود  هایشان تعریف می ها و نگرانی کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استاندارد می

درکی است ) 1994(تعریف کیفیت زندگی از نظر شالوك ). 2: 1385نجات و دیگران، (
. آورد دست می که فرد از زندگی خانوادگی و اجتماعی، شغل و میزان سالمتی خود به

شالوك کیفیت زندگی را ذهنی و ناشی از درك فردي از وضعیت زندگی شخصی و 
موضوع کیفیت زندگی تقریباً به ). 16: 1389جهرمی، (داند  درك از رضایت دیگران می

شناسی، اغلب  در جامعه.  علوم اجتماعی مطرح شدهطور همزمان در چندین رشت
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صورت موضوعی ضمنی در مطالعات اجتماعی مطرح بوده، اما اکنون کیفیت زندگی  به
در . هاي اجتماعی تبدیل شده است هاي پژوهش به یکی از موضوعات مسلط شاخص

شد و  رفاه، مانند فقر، بیماري و خودکشی تأکید می» عینی«هاي  شاخصابتدا تنها بر 
  ).91: 1389مختاري و نظري، ( اضافه شدند 70 ههاي انتزاعی تنها در ده شاخص

 و دوستان و خانواده حمایت و مناسب جسمانی  سالمترا مناسب زندگی کیفیت
عینی  واملع شک بدون. دکن می ایجاد و رضایت شادي از فرد احساس همچنین
 دیدگاه، این برخالف. گذارد می زندگی تأثیر کیفیت بر عمر طول و درآمد مانند خارجی

 برخی و زندگی است از رضایت از ذهنی ارزیابی زندگی، کیفیت معتقدند که برخی

 شغلی، عملکرد جنسی، عملکرد جسمی، با عالئم را بهزیستی از فرد ذهنی ارزیابی

زندگی  کیفیت براي را ابعادي متخصصان .کنند می ترکیب غیره و عاطفی وضعیت
 اًمستقیم اجتماعی و عاطفی شناختی، روان عملکرد 1تورانس نظر از. اند کرده مشخص

در تعریف کیفیت زندگی . )Donald, 2001( دارد زندگی کیفیت در اي نقش عمده
 بعد در کیفیت زندگی. شوند اغلب بین کیفیت زندگی عینی و ذهنی تمایز قایل می

مندي،  رضایت جویی، لذت شامل ذهنی رفاه در افزایش عمل استقالل داشتن به ذهنی،
 دگرخواهی و سعادت مسیر در و شکوفایی رشد شخصی، رشد و زندگی در داري هدف

غفاري و امیدي، (کند  اشاره می اجتماعی هاي فعالیت در گسترده و مشارکت اجتماعی
 هستند قابل سنجش و مربوط به محیط و شرایط متغیرهاي عینی متغیرهایی). 13: 1388

ترین متغیرهاي  مهم .دان بندي زندگی که خود در دو بعد فردي و اجتماعی قابل دسته
  :استعینی به این شرح 

 فرد را با شرایط خاص هاین بعد شامل متغیرهایی است که رابط :بعد فرديـ  الف
 از یک زندگی سالم و راحت زندگی فرد، از جمله امکانات الزم براي برخورداري

  :ستترین این شرایط به شرح زیر ا مهم. کند تعریف می

                                                
1. E. Paul Torrance 
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 ؛مسکن مناسب و راحت، تغذیه مناسب، داشتن شغل و درآمد مناسب: رفاه مادي
: محیطی براي زندگی سالم است که شرایط زیر را داشته باشد: زندگی در محیطی سالم

نبود جرم و : وجود امنیت فیزیکی؛ طبیعتدسترسی به  و زیبایی، آب سالم، هواي سالم
کنترل آن با قوانین مناسب و تضمین اجراي این قوانین از طریق  جنایت و خشونت و

آموزش ( دسترسی به خدمات باکیفیت ؛ سالمتی؛نظام قضایی و انتظامی سالم و کارآمد
ق ونقل عمومی و تلفن و آب و بر و بهداشت و درمان و خدمات عمومی از جمله حمل

تازگی دسترسی به اینترنت پرسرعت و  و خدمات فرهنگی و امکانات تفریحی و به
: 1388،  و باجالنعظیمی( دسترسی به امکانات ورزشی؛ )وسایل ارتباطی مدرن

  ).23ـ24
 فرد را با دیگران در خانواده و هشامل شرایطی است که رابط:  بعد اجتماعیـب 

 حکومت ه دربار-  یا عضویت دارد و در جامعهکند و هایی که در آن کار می در سازمان
زندگی خانوادگی سالم و  :ند ازا ترین این متغیرها عبارت مهم. کند ف میتعری - دولت و

 - به معناي کار در سازمانی که تعادل میان کار:  زندگی سازمانی سالم و پربار،راحت
 رابطه با ؛ریان دارد محلی و کیفیت روابطی که در آن جه جامع؛زندگی را بر هم نزند

دوستان و آشنایان و  ...کنیم و ها خرید مینهایی که از آ ههمسایگان، با اهل محل و کسب
 اجتماعی فرد را تشکیل همیزان صمیمیت و اعتماد متقابل بین فرد و آنانی که سرمای

ها و حقوق اساسی فرد، از جمله آزادي بیان و  تأمین آزادي: امنیت سیاسی؛ دهند می
ورداري از حقوقی چون حق توسعه و پیشرفت، حق ارتباط، حق اطالع، حق برخ

  ). 26: همان(امنیت اقتصادي و اجتماعی ؛ ...انتخاب غذا و لباس و حق شاد زیستن و
تر نظیر  شادمانی به معنی امروز آن مفهومی است در درون مفاهیم گسترده

 از نگاه بیننده دیده خصوص در جایی که کیفیت باید هخوشبختی و کیفیت زندگی ب
 دانشمندان اجتماعی را به سمت موضوع شادمانی سوق داده است هعالق شود،

)Galatzer, 2000: 502 .( شادي .  نیستشاديدقیقاً همان بهزیستی شایان ذکر است که
 صورت لحظه به لحظه اشاره دارد و درمورد اینکه اغلب به چگونگی احساس مردم به
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اگرچه قابلیت انجام آن را (کنند  یک کل ارزیابی می همثاب  را بهچگونه آنها زندگی خود
 بهزیستی. گویدو یا درمورد چگونگی عملکرد آنها در جهان چیزي به ما نمی) دارد

شود  این مفهوم شامل شادي می. لحظه است به تري از شادي لحظهداراي مفهوم گسترده
شان و چیزهایی مانند   زندگیاما چیزهاي دیگري از قبیل چگونگی رضایت مردم از

داشتن یک حس هدف (، و هدف )داشتن احساس کنترل بر زندگی خود(خودمختاري 
ایوان و واللی معتقدند  .)Michaelson, 2012: 6( شودرا نیز شامل می) در زندگی

 اجتماعی، اي از خوشبختی است که شامل روابططورکلی محدوده به اجتماعی شادمانی
یک   حس داشتن.اجتماعی است حمایت و اجتماعی هايشبکه ،اجتماعی مشارکت

کند شادابی اجتماعی نقش ایفا می از جنبه این در نیز هویت یا و» اجتماعی نقش«
)Callaghan, 2008(.  

 از دیدگاه زیمل شادي یک حالت کلی ذهن است که به توصیف شخصیت 
از سویی او نشاط را . ه استموضع زیمل در برابر شادي دوگان. پردازدعاطفی انسان می

بیند که آدمی به دنبال آن است، از سوي دیگر او شادي را کیفیت عمل و یک هدف می
در حقیقت زیمل یک دیدگاه . بیند که فرد در ارتباط با خودش داردحالتی از ذهن می

  یکهمثاب دیدگاه منفی زیمل از شادي به. منفی و یک دیدگاه مثبت درمورد شادمانی دارد
 ه مفهومی از خودانگاره که هستهمثاب  مثبت شادي بههفرضی است براي جنب هدف، پیش

 ).77: 1390دهقانی،(» فرد باید تماماً خود باشد«این خودانگاره مبتنی است بر اینکه 

هاي  توان ارزیابی مثبت افراد از کلیت زندگی یا بخش شادمانی اجتماعی را می
خوشایند روانی و ظهور عالئق و عالئم مثبت متعدد آن، بروز صفات و عواطف 

حالت روانی مثبت که سطح . )Diener et,al., 2003(اجتماعی در افراد دانست 
سطح باالي عاطفه مثبت و سطح پایین عاطفه منفی  مندي از زندگی، یتباالي رضا

  ). 104: 1391کار،(شود  می
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به نظر او، شادمانی . دهد ارائه می) 1988( ترین تعریف شادمانی را وینهوون جامع
وینهوون کیفیت  واقع، در .معناست که فرد چقدر زندگی خود را دوست داردن به ای

را بر کیفیت )  مدت زمان میزان شادي مردم در زندگیمثالً(زندگی آشکار یک جامعه 
کیفیت زندگی  .دهد ترجیح می)  انسانیهنظیر شاخص توسع( شده  زندگی پنداشته

شده به رویکرد   و کیفیت زندگی پنداشته1»خروجی اجتماعی«رد به رویک آشکار،
یکی از  نظر وینهوون، در رویکرد ورودي اجتماعی، به.  اشاره دارد2»ورودي اجتماعی«

مسئله نیازهاست و این که آیا کاالها و خدمات موجود براساس  مسائلی که وجود دارد،
ن این است که وجود چه شرایطی همچنی  دیگر،همسئل .اند یا خیر نیازها شکل گرفته

زندگی  نظر وینهوون با رویکرد ورودي اجتماعی، به .آورند زندگی بهتر را فراهم می
نقل از   بهVeenhoven, 2005: 61( توان شناخت ولی زندگی بهتر را نه بدتر را می

 وینهوون شادي را بیشتر یک حالت که حاصل قضاوت از زندگی .)42: 1387 موسوي،
با اعتقاد به این رویکرد نسبت به  .داند تا یک سندروم شخصیتی و وراثتی است می
یعنی آیا  .توان در جامعه افزایش داد یا نه توان ادعا کرد که آیا شادي را می نشاط می

 .)Veenhoven, 1998: 3(تر دانست   مردم بانشاطهتوان تولیدکنند جامعه بهتر را می
عدالت  یعنی عواملی چون سالمتی، یفیت جامعه،وینهوون نشاط را در سطح کالن به ک

تواند  داند و از این رو معتقد است که سیاست اجتماعی می و آزادي وابسته می
 :مانند هاي نهادي نشاط وابسته به کیفیت در سطح میانی، . این شرایط باشدهارتقادهند

 د برخی نهادها راتوان اصالح سازمانی می .است  هاي نهادي استقالل در کار یا مراقبت
 هاي شخصی مانند کارآمدي، نشاط وابسته به توانایی سطح خرد، در .بهبود بخشد

ها   این مهارتهتواند ارتقادهند تحصیالت و درمان می هاي اجتماعی، استقالل و مهارت
  ).Veenhoven, 1991: 2( باشد

                                                
1. Social output 
2. Social input 
3. Institutional Qualities 
4. Care institution 
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 رفت، کار می  به»یمحیط قابل زندگ«معناي  اصطالح شادي اغلب در ،در گذشته
این موضوع بیشتر با عناوین کیفیت زندگی و »  اجتماعی اخیراهدر فلسف «مخصوصاً

همچنین  . هستند1»سطح زندگی«و » رفاه«اصطالحات دیگر  .شود خوشبختی نامیده می
محصولی از  ه، به دیدزندگی خوببه در اینجا  .توان از قابلیت سکونت صحبت کرد می

 اوالً .جامعه مرکزیت دارد شناختی، در دیدگاه جامعه . شده استنگریستهدخالت انسان 
مفاهیم سنتی جامعه خوب  .طورکلی در ارتباط با کیفیت جامعه است قابلیت زندگی به

وبیش با مفهوم دولت رفاه  کم کیفیت جامعه تاکید دارد و گاهی اوقات، بر رفاه مادي،
هنجارهاي  هاي صمیمی، ههاي جدید بر شبک کید دیدگاهأت .شود یکسان درنظر گرفته می

 قابلیت زندگی در موقعیت فرد در جامعه دیده اًثانی .هاي آزاد فعال است قومی و انجمن
  ). Veenhoven, 2001: 3-4( شده است

با رویکردي تلفیقی، چهار مجموعه شرایط را براي بهبود کیفیت زندگی  2موري
در هر زمینه یک سطح منابع مادي، امنیت، عزت نفس و خشنودي و : داند مؤثر می

او عدالت و . یابد آن سطح شادکامی فرد تحقق می کند که در بینی می آستانه را پیش
کند و بر این نظر است که کیفیت زندگی در  نیازهاي این شرایط فرض می آزادي را پیش

  :یابد که صورتی بهبود می
ي اجرا و قدرت سیاسی برا: اي در دسترس باشند؛ دوم منابع مادي پایه: نخست

محیطی فراهم باشد که در آن : تقویت استانداردهاي جمعی وجود داشته باشد؛ سوم
نفس خود را بهبود بخشند و افراد بتوانند مسئولیت کارهایشان را بپذیرند و اعتمادبه

چهارم اینکه افراد بتوانند استقالل و توانمندي الزم را براي خشنودي انسانی را تجربه 
  ).9: 1388 قل از غفاري و امیدي،نموري به(کنند 

شیخی بین متغیرهاي شادابی و کیفیت زندگی ارتباط نزدیک، پیوسته و عموماً 
معموالً رضایت بیشتر از زندگی باعث شادابی بیشتر بین افراد یک . بیند متقابلی می

                                                
1. Level of living 
2. Murray 
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 زندگی، کیفیت بهبود نهایی هدف). 39: 1392شیخی، (شود  جامعه موردنظر می
از  وسیع ارزیابی کند که می پیشنهاد )2006 (3جیرانها  .افراد است 2شادي و 1بهزیستی

 از احساسی متغیرهاي نامحسوس گیري اندازه بر متکی باید زناشویی زندگی کیفیت
را  افراد شادي سرانجام و بهزیستی زندگی، دیگر کیفیت دارد، وجود شادي در که باشد
 و حاالت چهره فرد، خود شاد حساساتا بیان شامل شادي هاي شاخص .کند می تعیین

 سالمتی، در شادمانی که از آنجا .است فرد کالم هخوشبینان محتواي شخص و هقیاف
عابدي، (شود  می زندگی کیفیت بهبود باعث افراد مؤثر است، عملکرد و عزت نفس

1381.(   
  

    پژوهشچارچوب نظري
. ختلفی وجود دارددر خصوص تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی رویکردهاي م

 انسانی و رویکرد قابلیتی که هچارچوب نظري براساس تلفیق دو رویکرد توسع
. گرا نسبت به کیفیت زندگی هستند، تنظیم شده است  رویکرد عاملیتهزیرمجموع

ها و رویکردهاي توسعه بیش   انسانی بر این نکته تأکید داشت که اندیشههرویکرد توسع
 محور توسعه قرار دهند، باید رفاه افراد را هدف غایی خود در از آن که اقتصاد کالن را

 ه انسانی براي رسیدن به یک توسعهدر الگوي توسع). 30: 1384باجپایی، (نظر گیرند 
هاي انسانی مانند سالمتی، دانش و مهارت بهتر شکل بگیرد و  واقعی باید نخست قابلیت
دنبال کردن اهداف سازنده فعالیت در ها براي اوقات فراغت،  سپس باید از این قابلیت

پس افزایش سطح درآمد، تنها بخشی از . امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی استفاده برد
. هاي مردم است و توسعه ناظر بر روندي بیش از ازدیاد درآمد و ثروت است خواسته

ها باید  انانس. اند که باید در محور کانون فرایند توسعه قرار گیرند در این رویکرد مردم

                                                
1. Well- being 
2. Happiness 
3. Hajiran, Homan 



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     48 

صاحب طول عمر دانش زیاد و سطح معاش آبرومند شوند و از طریق این معیار است 
امروزه . دست خواهد آمد هاي مربوط به کیفیت زندگی بهتر به که بسیاري از جنبه

کنند این الگو را همچون تنها راه نجات  توسعه سعی می بسیاري از کشورهاي درحال
). 92ـ91: 1386لهسایی زاده، (کار گیرند  ماندگی به ملت خود و بیرون آمدن از عقب

یابی گیدنز است که ناظر بر   ساختهنوعی مبتنی بر نظری رویکرد قابلیتی هرچند که به
نوعی تعامل بین عاملیت و ساختار است اما با توجه به محور بودن عاملیت انسانی، 

 قابلیتی روشی است رویکرد. گرا جاي داده شده است بیشتر در رویکردهاي عاملیت
قابلیت به توانایی و .  انسانیهسازي کیفیت زندگی و در نهایت ارزیابی توسع براي مفهوم

ها و  دست آوردن موقعیت هاي مفید یا براي به استعداد شخص براي انجام فعالیت
محور اصلی این رویکرد، . شود شرایط مناسب رفاهی و دستیابی به کارکردها مربوط می

بلیتی است که به ترکیباتی از آنچه شخص توان انجام آن را دارد و یا باید مجموعه قا
مجموعه قابلیت نشانگر آزادي فرد در دستیابی به «عبارتی،  به. گردد داشته باشد، برمی

، ترکیب کارکردهاي جایگزین از میان آنچه فرد می تواند کارکردهاي موردنظر است
شناختی  کرد عاملیتی مبتنی بر فردگرایی روشروی). 94: 1382سِن، (» انتخاب نماید

است و در بحث از کیفیت زندگی براي عاملیت انسانی نقش محوري را لحاظ کرده و 
هاي  ها و توانمندي بر این باور است که کیفیت زندگی بیشتر ناظر بر ذهنیات، قابلیت

: 1388ي، غفاري و امید(افراد است تا شرایط ساختاري اجتماعی یا محیط پیرامونی 
11.(  

 تولید ه نظریمورد استفاده در این پژوهش براي تبیین شادمانی اجتماعی، هنظری
 خواستار این است که مردم تالش کنند از این نظریه.  است)SPF( عملکرد اجتماعی

و پنج هدف راهگشایی که از ) بهبود فردي و جمعی(سازي دو هدف جهانی  طریق بهینه
راحتی، انگیزش براي رفاه فردي، شأن، (آید  دست می هز بطریق آنها این دو هدف نی

 و ، شرایط زندگیشان را بهبود بخشند)هاي رفتاري و عطوفت براي بهبود جمعی تصدیق
بر این اساس از سنجش  .)Lindenberg,1993:20(شان نیز افزایش یابد شادابی
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و بهبود ) و شانعواطف، بهبود رفتاري (لیندنبرگ که شامل دو  بعد بهبود اجتماعی 
 ,Nieboer, Lindenberg,  Boomsma(است، استفاده شده ) آسایش و انگیزش(فیزیکی 

& Van Bruggen, 2005.(  
با توجه به مجموع مباحث نظري، چارچوب نظري و مطالعات پیشین، نویسندگان 

هاي نظري خود را پیرامون  کوشند پس از آزمون فرضیات زیر، تحلیل  حاضر میهمقال
  :ع مطالعه ارائه کنندموضو

رسد میان کیفیت زندگی شهروندان تهرانی با شادمانی اجتماعی آنها  نظر می به .1
  .  معناداري وجود داردهرابط

رسد میان کیفیت زندگی شهروندان تهرانی با حمایت اجتماعی آنها  نظر می به .2
  .  معناداري وجود داردهرابط

 ههرانی با تحصیالت آنها رابطرسد میان کیفیت زندگی شهروندان ت نظر می به .3
  .معناداري وجود دارد

  

  روش پژوهش
توان گفت که نوع آن  این پژوهش از نوع پیمایشی و با توجه به موضوع پژوهش می

هاي ساکن در شهر تهران  آوري اطالعات از افراد خانواده جمع. توصیفی ـ تبیینی است
هاي ساکن در این  فراد خانوادهیکی از ا(گیرد، بنابراین واحد مشاهده فرد  صورت می

گیرد و تعمیم نتایج  از آنجا که درمورد افراد، بررسی و تحلیل صورت می. است) شهر
به افراد است، سطح تحلیل خُرد و از نظر زمانی، پژوهش حاضر، مقطعی است، زیرا در 

همچنین از آنجا که مطالعه . گیرد  صورت می94یک مقطع زمانی مشخص یعنی سال 
گیرد، پژوهش از نظر میزان ژرفایی  صورت می) شهروندان تهرانی(معیتی وسیع روي ج

 به حل یک   شناخت و کمک  با توجه به اینکه به دنبال در نهایت. از نوع پهنانگر است
 آماري هجامع. گیرد هاي کاربردي قرار می  پژوهشه در دست مسئله اجتماعی است
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هاي   خانوادههآید، شامل هم دست می  معرف بهاي نمایا یا پژوهش حاضر که از آن نمونه
انتخاب نمونه با تلفیق . ساکن در شهر تهران است که در تهران سکونت دارند

با استفاده از روش .  بندي نامتناسب صورت گرفته است اي و طبقه گیري خوشه نمونه
ه سه اي ابتدا شهر تهران را براساس نواحی جغرافیایی ب گیري احتمالی خوشه نمونه
صورت تصادفی، یک منطقه   شمال، جنوب و مرکز تقسیم کرده و از هر حوزه بههحوز

با توجه به سایت مرکز آمار، تعداد خانوارهاي مناطق . انتخاب شده است) شهرداري(
با جایگذاري این عدد . 2597731 برابر است با 1390 شهرداري تهران در سال هگان22

هاي  علت احتمال وجود داده دست آمد که به  نفر به383در فرمول کوکران، حجم نمونه 
 درصد بیشتر از میزان نمونه در نظر 10شده  آوري هاي جمع نامه پرت، تعداد پرسش

از آنجایی که در این پژوهش .  نفر مورد آزمون قرار گرفتند420بدین ترتیب . گرفته شد
از .  آزمون قرار گرفتند نفر مورد140سه منطقه مدنظر بودند، بنابراین از هر منطقه 

اي متناسب نیز استفاده شده، زیرا که تعداد نمونه در هر ناحیه  گیري طبقه نمونه
  .نامتناسب با تعداد افراد ساکن در آن ناحیه انتخاب شده است

  
  تعریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش-1جدول 

 ها گویه ها شاخص ابعاد متغیر

  رد جسمانید
چقدر درد جسمانی مانع انجام کارهاي مورد نظرتان 

  شود؟ می

  درمان طبی
هاي روزمره نیازمند درمان پزشکی چقدر براي فعالیت

  هستید؟
  برید؟چقدر از زندگی خود لذت می  عواطف مثبت
  کنید که زندگی شما معنادار است؟چقدر احساس می  عالیق معنوي

  به تمرکز هستید؟چقدر قادر   تمرکز

کیفیت زندگی 
 )متغیر وابسته(

 ذهنی

  

  کنید؟چقدر در زندگی روزمره خود احساس امنیت می  احساس امنیت
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  آیا براي زندگی روزمره انرژي کافی دارید؟  میزان انرژي
  آیا از ظاهر بدن خود راضی هستید؟  خودپنداره
تحرك و 

  چابکی
  توانید جابجا شوید و تحرك داشته باشید؟چقدر می

  ر از خواب خود رضایت دارید؟چقد  خواب مناسب
هاي  فعالیت

  روزمره
چقدر از توانایی خود در انجام امور روزمره زندگی 

  رضایت دارید؟

  ظرفیت کاري
رضایت ) اشتغال(چقدر از توانایی خود براي کار کردن 

  دارید؟
  چقدر از خودتان رضایت دارید؟  عزت نفس

  ضایت دارید؟چقدر از روابط خصوصی خود ر  روابط شخصی
حمایت 
  اجتماعی

دارید چقدر از حمایتی که از دوستان خود دریافت می
  راضی هستید؟

  چقدر از شرایط محل سکونت خود رضایت دارید؟    محیط خانه
هاي  مراقبت

  اجتماعی
چقدر از دسترسی خود به خدمات بهداشتی و درمانی 

  رضایت دارید؟
وضعیت 

  وآمد رفت
  نقل خود راضی هستید؟ و ات حملچقدر از امکان

  عواطف منفی
چقدر دچار حاالتی مانند خلق غمگین، ناامیدي، 

  شوید؟اضطراب و افسردگی می
  چقدر محیط اطراف شما سالم است؟  محیط پیرامون

  آیا به اندازه احتیاج پول دارید؟  تأمین مالی
دسترسی 
  اطالعاتی

مره خود دسترسی چقدر به اطالعات مورد نیاز روز
  دارید؟

  عینی

امکانات 
  تفریحی

  هاي تفریحی دارید؟چقدر امکان فعالیت

  کنید؟ خودرا چگونه ارزیابی می طورکلی کیفیت زندگی به  کیفیت زندگی  کلی
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  به طورکلی چقدر از سالمت خود راضی هستید؟  سالمت

  اندیشی مثبت
  کنید؟  چقدر زندگی خود را مثبت ارزیابی می

 به شما )کسانی که  با آنها در ارتباط هستید(  مردم آیا
  ؟کنند توجه می

آیا اگر شما مشکلی داشته باشید مردم به شما کمک 
  کنند؟ می

   دوست دارند؟صمیمانهکنید مردم شما را  آیا فکر می
 کنار دیگران بودن احساس سهولت و راحتی کامل از در

  اید ؟ داشته

  محبت

 کافی مردم به شما اهمیت هآیا احساس می کنید به انداز
  دهند؟ می
 شود؟ میاز نقش و حضور شما در گروه قدردانی  آیا

  دانند؟ آیا مردم شما را قابل اعتماد می
  یید رفتاريأت  یا شما احساس می کنید براي مردم مفید هستید؟آ

ان بهتر از دیگر برخی کارها را کنند شما  دم فکر میآیا مر
 دهید؟ می انجام

دوش  هایتان را بر ولیتئکنند بار مس آیا آنان احساس می
  گذارید؟ آنان می

  شناسند؟ ثر میؤآیا مردم شما را بانفوذ و م
  آیا شما از موفقیت خودتان راضی هستید؟

  اید؟ ت زیادي کردهکنند شما پیشرف آیا فکر می
  دانند؟ آیا شما را فردي مستقل می

بهبود 
  اجتماعی

  منزلت

دهید در میان آنان  آیا شما به خاطر کاري که انجام می
  شهرت دارید؟

  کنید ؟ تا چه میزان احساس آرامش می

نی شادما
اجتماعی 

 )متغیر مستقل(

بهبود 
  فیزیکی

  آسایش
  کنید؟ می تا چه میزان احساس سالمتی کامل
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  کنید؟ ام میتا چه میزان احساس احساس تناسب اند
یعنی داراي (تا چه میزان وضعیت جسمانی مناسب دارید 

  ؟)نقص عضو نیستید
به عنوان مثال درد (تا چه میزان احساس درد دارید؟ 

  )فیزیکی
هنگام انجام دادن کارهایتان انگیزه کافی براي ادامه آیا 

 کار دارید؟

 د؟بری  لذت میکارهایتان  از آیا واقعاً

 دهید؟ انجام می با تمرکز کامل تا چه میزان کارهایتان را

  کننده است؟ کنید زندگی برایتان کسل آیا احساس می
  انگیزه

  آیا کاري برایتان جالب است؟

عملی 
  )مالی(

میزان مراجعه فرد به اعضاي خانواده، بستگان نزدیک، دوستان صمیمی، 
ر و همسایگان براي کسب حمایت مالی مورد پرسش قرار بستگان دو

  . گرفت

  مشورتی
میزان مراجعه فرد به اعضاي خانواده، بستگان نزدیک، دوستان صمیمی، 
بستگان دور و همسایگان براي کسب حمایت عاطفی و مشورتی مورد 

  . پرسش قرار گرفت

حمایت 
اجتماعی 

 )متغیر مستقل(

کسب 
اطالع و 
  آگاهی

بستگان نزدیک، دوستان صمیمی، میزان مراجعه فرد به اعضاي خانواده، 
بستگان دور و همسایگان براي کسب حمایت کسب اطالع و آگاهی مورد 

  . پرسش قرار گرفت
  

میزان تحصیالت پاسخگو از دیگر متغیرهاي مستقل پژوهش است که از 
  .پاسخگویان پرسیده شد

هاي  گویه.  از اعتبار محتوا استفاده شده است    1اعتباردر این پژوهش براي سنجش      
سـی  . سـنجد  اي طراحی شده که همان مفهوم موردنظر را می        گونه  مربوط به هر متغیر به    

                                                
1. Validity 
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این روش میزان .  یک روش پرکاربرد را براي سنجش اعتبار محتوا ابداع کرد       1اچ الوشه 
 خاص  هیک گوی » مناسب یا اساسی بودن   «موافقت میان ارزیابان یا داوران در خصوص        

نظـر آیـد    آورند که به حساب می   زاري را داراي اعتبار صوري به     اب. کند گیري می  را اندازه 
براي اثبات اعتبار سازه، باید مـشخص شـود   . سنجد که قرار بود بسنجد آن چیزي را می  

آیند و با هم همبستگی دارند و       نظري گرد هم می    هها تا چه حد حول یک ساز        که گویه 
ــازه  ــا چــه حــد س ــ   ت ــاوت دارن ــدیگر تف ــا هم ــاي احرازشــده ب ــی، (د ه : 1389میرزای

هـاي مربـوط بـه متغیرهـاي       توان گفت کـه گویـه      مطابق این روش می   ). 174،172،177
علت توافق نظر داوران مبنی بر مناسب بـودن، داراي اعتبـار محتـوا هـستند؛        پژوهش به 

داراي اعتبار صـوري   همچنین از آنجایی که آن چیزي را می سنجد که قرار بود بسنجد،
فرم کوتاه کیفیت زنـدگی سـازمان بهداشـت       جش کیفیت زندگی از     براي سن . نیز هست 

 QOL هاي همبستگی خرده مقیاس« استاندارد، هنام در این پرسش.  استفاده شد 2جهانی

هایی که  مقیاس نتایج نشان داد همبستگی خوبی بین خرده . با یکدیگر محاسبه شده است    
نائییـان   (»دارد هاي دیگر وجود اسمقی بیشتر با یکدیگر مرتبط هستند در مقایسه با خرده       

 کیفیت زندگی داراي اعتبـار سـازه نیـز    هنام بنابراین پرسش. )59ـ47 :1384 و همکاران، 
 از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده       3  اعتماد  قابلیتدر این پژوهش براي تعیین      . هست
 از  نفـر 30اي معـادل     بدین ترتیب که با یک پژوهش مقـدماتی بـا حجـم نمونـه             . است

صورت تصادفی انتخـاب شـدند، میـزان آلفـاي کرونبـاخ بـراي        شهروندان تهرانی که به   
نتـایج  . دست آمد، که در علوم انسانی میزان آلفا مورد قبول است            به 70/0متغیرها باالي   

  :  آلفاي کرونباخ براي متغیرها به شرح زیر است
  

  
  

                                                
1 . C.H. Lawshe 
2. WHOQOL- BREF 
3. Reliability 
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  گزارش آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش-2جدول 

 مقدار آلفاي کرونباخ  اسمقی ردیف

 89/0 )متغیر وابسته(کیفیت زندگی   1

 78/0 )متغیر مستقل(شادمانی اجتماعی  2

  70/0  )متغیر مستقل(حمایت اجتماعی   3
  

سطح توصیفی و استنباطی بررسی شده است که   حاضر در دوپژوهشهاي   یافته
  .شود در زیر ارائه می

  
   توصیفیهاي یافته

  :اي ط به متغیرهاي زمینهآمار توصیفی مربو
  

  متغیرهاي منطقه زندگی، جنسیت، وضعیت تأهل توزیع فراوانی و درصدي  -3 جدول
 وضعیت تأهل  جنسیت  منطقه زندگی  

 
شمال 
 تهران

مرکز 
 تهران

جنوب 
 تهران

 مجرد متأهل زن مرد

جداشده 
از 

 همسر

همسر 
فوت 
 شده

 3 5 213 199 210 210 140 140 140 فراوانی

درصد 
 برغتم

3/33 3/33 3/33 0/50 0/50 4/47  7/50  2/1  7/0  

  
 شمال تهران، مرکز هدهد که حجم نمونه از هر سه منطق جدول فوق نشان می

. تهران و جنوب تهران و همچنین از هر دو جنس به یک اندازه انتخاب شده است
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  درصد متأهل هستند که بیشترین میزان را به4/47 درصد پاسخگویان مجرد و 7/50
  .اند خود اختصاص داده

 
 هاي توصیفی مربوط به سطح تحصیالت  آماره-4جدول 

هاي توصیفی آماره
  

 متغیر

 نما میانه میانگین
انحراف 
 استاندارد

 واریانس

 931/20 57508/4 16 16 2476/14 سطح تحصیالت

  
فوق ( سال 14هاي تحصیل حدود  جدول فوق نشان می دهد که میانگین سال

 سال و نیمی دیگر 16 سال است، یعنی نیمی از پاسخگویان زیر 16 آن هو میان) دیپلم
عبارت دیگر نیمی از آنها تحصیالتشان کمتر از  اند؛ به  سال درس خوانده16باالي 

 که بیشترین تکرار 16نما برابر است با . لیسانس و نیمی دیگر بیشتر از لیسانس است
.  سطح تحصیالتشان لیسانس استهاي تحصیل است، در واقع اکثر پاسخگویان سال

 57/4 و انحراف معیار برابر با 93/20هاي پراکندگی شامل واریانس برابر با  شاخص
  .است

 سواالت متغیر وابسته ه اطالعات آماري مربوط به همصفحه بعددر جدول 
  :صورت درصد آمده است به) کیفیت زندگی(
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  )کیفیت زندگی(ر وابسته   جدول توزیع فراوانی و درصدي سؤاالت متغی-5جدول 
 درصد معتبر

 سواالت خرده ابعاد ابعاد متغیر
  زیاد  متوسط  کم  اصال

خیلی 
 زیاد

درد 
 جسمانی

چقدر درد جسمانی مانع 
انجام کارهاي مورد 

 شود؟ نظرتان می

7/1 4/7 9/17 1/38 35  

 درمان طبی

هاي چقدر براي فعالیت
ان روزمره نیازمند درم

 پزشکی هستید؟

7/1 8/3 2/10 30 2/55  

عواطف 
 مثبت

چقدر از زندگی خود 
 برید؟لذت می

5/4 5/15 2/36 6/33 2/10  

عالیق 
 معنوي

کنید چقدر احساس می
که زندگی شما معنادار 

 است؟

4/7 2/16 1/28 4/31 9/16  

 تمرکز
چقدر قادر به تمرکز 

 هستید؟
2/5 6/12 1/42 8/29 2/10  

س احسا
 امنیت

چقدر در زندگی روزمره 
-خود احساس امنیت می

 کنید؟

6/2 3/18 2/30 7/36 1/12  

 میزان انرژي
براي زندگی روزمره  آیا

 انرژي کافی دارید؟
9/1 7/15 8/38 7/31 9/11  

 خودپنداره
آیا از ظاهر بدن خود 

 راضی هستید؟
4 1/12 5/29 9/23 4/21  

کیفیت 
 زندگی

 ذهنی
 

تحرك و 
 چابکی

ابجا توانید جچقدر می
شوید و تحرك داشته 

 باشید؟

2/0 4/6 5/29 2/40 6/23  
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خواب 
 مناسب

چقدر از خواب خود 
 رضایت دارید؟

5/5 15 36 5/29 14  

هاي  فعالیت
 روزمره

چقدر از توانایی خود در 
انجام امور روزمره 

 زندگی رضایت دارید؟

4/2 6/17 9/32 4/36 7/10  

ظرفیت 
 کاري

چقدر از توانایی خود 
) اشتغال( کارکردن ايبر

 رضایت دارید؟

2/6 9/12 7/31 36 3/13  

 عزت نفس
چقدر از خودتان 

 رضایت دارید؟
1/3 9/12 4/41 8/29 9/12  

روابط 
 شخصی

خصوصی  چقدرازروابط
 خود رضایت دارید؟

3/8 3/13 2/31 8/33 3/13  

حمایت 
 اجتماعی

چقدر از حمایتی که از 
دوستان خود دریافت 

 راضی هستید؟دارید می

6 2/21 2/40 2/25 4/7  

 محیط خانه

چقدر از شرایط محل 
سکونت خود رضایت 

  دارید؟  
6/7 5/14 6/37 2/31 9  

هاي  مراقبت
 اجتماعی

چقدر از دسترسی خود 
به خدمات بهداشتی و 
 درمانی رضایت دارید؟

7/5 2/15 3/45 6/23 2/11  

وضعیت 
 وآمد رفت

  حمل چقدر از امکانات
 هستید؟ خودراضی لونق

3/8 7/15 1/38 1/27 7/10  

عواطف 
 منفی

چقدر دچار حاالتی مانند 
خلق غمگین، ناامیدي، 
اضطراب و افسردگی 

 شوید؟می

1/8 3/24 1/22 9/36 6/8  
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محیط 
 پیرامون

چقدر محیط اطراف شما 
 سالم است؟

5/19 6/43 2/26 3/8 4/2  

 تأمین مالی
ول آیا به اندازه احتیاج پ

 دارید؟
2/11 8/18 6/47 15 4/7  

دسترسی 
 اطالعاتی

به اطالعات مورد  چقدر
نیاز روزمره خود 
 دسترسی دارید؟

5/0 7/16 2/46 4/27 3/9  
 عینی

امکانات 
 تفریحی

هاي چقدرامکان فعالیت
 تفریحی دارید؟

7/10 3/33 2/35 3/18 4/2  

کیفیت 
 زندگی

کلی کیفیت زندگی  طور به
ارزیابی خود را چگونه 

 کنید؟ می

8/3 8/14 4/46 8/29 2/5  

 سالمت
چقدرازسالمت  طورکلی به

 خود راضی هستید؟
6/3 8/9 31 1/38 6/17  

 کلی

 اندیشی مثبت
چقدر زندگی خود را 

  کنید؟  مثبت ارزیابی می
3/4 5/10 9/37 2/35 1/12 

  
  جدول توزیع فراوانی و درصدي متغیر وابسته و ابعاد آن. -6جدول   

  ت زندگیکیفی
کیفیت زندگی 

  ذهنی
کیفیت زندگی 

  عینی
کیفیت کلی از 

   زندگی
  درصد  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/8 36 7/15 66 2/10 43 0/11 46 پایین

 9/62 264 4/67 283 1/17 72 3/58 245 متوسط

 6/28 120 9/16 71 6/72 305 7/30 129 باال

 0/100 420 0/100 420 0/100 420 0/100 420 کل
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 درصد پاسخگویان داراي کیفیت زندگی متوسطی 3/58جدول فوق نشان می دهد که 
 درصد پاسخگویان 4/67. درصد پاسخگویان کیفیت ذهنی باال دارند 6/72. هستند

درصد  9/62داراي کیفیت زندگی عینی متوسط هستند و کیفیت کلی از زندگی در 
  .پاسخگویان متوسط است

شادمانی (ر جدول زیر اطالعات آماري مربوط به همه سؤاالت متغیر مستقل د
  :صورت درصد آمده است به) اجتماعی

  
  )شادمانی اجتماعی(جدول توزیع فراوانی و درصدي سؤاالت متغیر مستقل . -7جدول 

 درصد معتبر

غیر
مت

عاد 
اب

عاد 
ه اب

خرد
 

 سؤاالت
  اصال

خیلی 
  کم

  زیاد  متوسط  کم
خیلی 
 زیاد

کسانی که  با (  مردم آیا
 به )آنها در ارتباط هستید

 ؟کنند شما توجه می

4/2 3/4 2/10 7/41 4/32 9 
ت

حب
م

آیا اگر شما مشکلی  
داشته باشید مردم به شما 

 کنند؟ کمک می

4/7 2/10 3/14 9/36 1/28 1/3 

آیا مردم شما را قابل 
 د می دانند؟اعتما

أت 26 44 3/23 8/3 9/1 1
ري

رفتا
ید 

ی
  

یا شما احساس می کنید آ
 براي مردم مفید هستید؟

7/1 9/2 9/6 2/46 7/31 7/10 

آیا مردم شما را بانفوذ و 
 شناسند؟ ثر میؤم

1/2 3/3 8/14 9/42 7/26 2/10 

عی
تما

 اج
انی

ادم
ش

 

عی
تما

 اج
بود

به
 

ت
منزل

آیا شما از موفقیت   
  خودتان راضی هستید؟

2/5 6/3 3/18 9/41 9/16 14  
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تا چه میزان احساس 
  کنید؟ آرامش می

3/3 9/7 4/17 35 1/28 3/8  

ش
سای

آ
  

تا چه میزان احساس 
احساس تناسب اندام 

  کنید؟ می
8/3 7/5 8/18 40 1/22 5/9  

هنگام انجام دادن آیا 
کارهایتان انگیزه کافی 
  براي ادامه کار دارید؟

1/3 8/4 7/16 5/35 2/30 8/9  

ب
کی

یزی
د ف

هبو
 

یزه
انگ

 کارهایتان آیا واقعا از   
 لذت می برید؟

3/4 8/3 8/18 7/35 2/25 1/12 

  
  جدول توزیع فراوانی و درصدي متغیر شادمانی اجتماعی و حمایت اجتماعی. -8جدول 

 حمایت اجتماعی  شادمانی اجتماعی
  

  درصد  فراوانی درصد فراوانی

 9/76 323 1/3 13 پایین

 9/21 92 9/47 202 متوسط

 2/1 5 0/49 206 باال

 0/100 420 0/100 420 کل

  

 درصد پاسخگویان داراي شادمانی اجتماعی باال 49باتوجه به اطالعات جدول فوق 
توان  همچنین مطابق نتایج می.  درصد شادمانی اجتماعی متوسطی دارند9/47هستند و 

  . درصد پاسخگویان پایین است9/76گفت که حمایت اجتماعی 
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  هاي استنباطی یافته
رسد میان کیفیت زندگی شهروندان تهرانی با شادمانی اجتماعی آنها رابطه  نظر می به -

 . معناداري دارد
   آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی با شادمانی اجتماعی و ابعاد آن-9جدول 

 بهبود اجتماعی  بهبود فیزیکی  شادمانی اجتماعی  

r 719/0** 732/0** 567/0 ** 

Sig 000/0 000/0 000/0 
کیفیت 
 زندگی

N 420 420 420 

  
نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول باال نشان می دهد که کیفیت زندگی در 

 با شادمانی اجتماعی و ابعاد آن Sig =000/0 درصد با سطح معناداري 95فاصله اطمینان 
به قدر مطلق همبستگی معناداري دارد و با توجه ) بهبود فیزیکی و بهبود اجتماعی(

، شدت این r=56/0؛ r=73/0؛ r=71/0ضریب همبستگی که به ترتیب برابر است با 
این ضرایب که مثبت است، گویاي جهت مستقیم  شود و عالمت ها قوي ارزیابی می رابطه

بهبود (عبارت دیگر هرچه شادمانی اجتماعی و ابعاد آن  به. رابطه بین متغیرها است
  .یابد و بالعکس افزایش یابد، کیفیت زندگی نیز افزایش می) فیزیکی و بهبود اجتماعی

رسد میان کیفیت زندگی شهروندان تهرانی با حمایت اجتماعی آنها رابطه  نظر می به -
  . معناداري وجود دارد

   آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی با حمایت اجتماعی و ابعاد آن-10جدول 

 
حمایت 
 اجتماعی

 حمایت مالی
حمایت عاطفی 

 و مشورتی

حمایت کسب 
 اطالع و آگاهی

r 156/0** 065/0- 148/0** 223/0** 

Sig 001/0 180/0 200/0 000/0 
کیفیت 
 زندگی

N 420 420 420 420 
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نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول باال نشان می دهد که کیفیت زندگی در 
 با حمایت اجتماعی و دو بعد Sig=000/0 درصد با سطح معناداري 95فاصله اطمینان 

حمایت عاطفی و مشورتی و حمایت کسب اطالع و آگاهی همبستگی معناداري دارد 
 با حمایت Sig=18/0 درصد با سطح معناداري 95ولی کیفیت زندگی در فاصله اطمینان 

با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی میان کیفیت . مالی همبستگی معناداري ندارد
دو بعد حمایت عاطفی و مشورتی و حمایت کسب اطالع و آگاهی که به زندگی و 

 شدت این روابط درمورد کیفیت زندگی r=22/0؛ r=14/0؛ r=15/0ترتیب برابر است با 
با حمایت اجتماعی و حمایت عاطفی و مشورتی ضعیف و با حمایت کسب اطالع و 

است گویاي جهت آگاهی متوسط ارزیابی می شود و عالمت این ضرایب که مثبت 
عبارت دیگر هرچه حمایت اجتماعی، حمایت  به. مستقیم رابطه بین متغیرها است

عاطفی و مشورتی و حمایت کسب اطالع و آگاهی افزایش یابد، کیفیت زندگی نیز 
  . یابد و بالعکس افزایش می

 هرسد میان کیفیت زندگی شهروندان تهرانی با تحصیالت آنها رابط نظر می به -
 .ي وجود داردمعنادار

  
   آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی با تحصیالت پاسخگو-11جدول 

 تحصیالت پاسخگو  

r 305/0** 

Sig 000/0 
کیفیت 
 زندگی

N 420 

  
نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول باال نشان می دهد که کیفیت زندگی در 

  با تحصیالت پاسخگو همبستگیSig=000/0 درصد با سطح معناداري 95فاصله اطمینان 
، r=30/0معناداري دارد و با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی که برابر است با 
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شود و عالمت این ضریب که مثبت است، گویاي  شدت این رابطه متوسط ارزیابی می
عبارت دیگر هرچه تحصیالت پاسخگو  به. جهت مستقیم رابطه بین متغیرها است

  .یابد و بالعکس  کیفیت زندگی نیز افزایش میافزایش یابد،
 

  تحلیل مسیر
منظور یافتن رابطه  باتوجه به معناداري رابطه میان متغیرهاي مستقل و وابسته، به

تحلیل مسیر در سه مرحله . شود میان متغیرها در قالب مدل، از تحلیل مسیر استفاده می
  :دست آمد شکل زیر به انجام شد که مدل نهایی به

  

  
  

نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن است که شادمانی اجتماعی بیشترین تأثیر را بر 
پس از آن تحصیالت و در آخر حمایت اجتماعی متغیرهاي موثر . کیفیت زندگی دارد

دهد که متغیر حمایت اجتماعی در  همچنین نتایج نشان می. بر کیفیت زندگی هستند
. شادمانی اجتماعی و تحصیالت مؤثر استترین متغیر، بر دو متغیر  جایگاه بیرونی

توان  یابد و نیز می درواقع با افزایش حمایت اجتماعی، شادمانی اجتماعی افزایش می



   
  
  
  

 65   ...  مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن   

دارند، از تحصیالت باالتري  گفت افرادي که حمایت اجتماعی باالتري را دریافت می
  . شوند نیز برخوردار می

  
  گیري بحث و نتیجه

هاي دیگر مقایسه  و پس از آن، انطباق   با پژوهشدر ذیل این بخش، نتایج پژوهش
  .شود هاي موجود بررسی می نتایج با نظریه

اکثر پاسخگویان داراي کیفیت زندگی نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که 
میانگین کیفیت زندگی ذهنی، عینی و کیفیت کلی از زندگی نیز . متوسطی هستند

عینی و (وضعیت کیفیت زندگی  شدر پژوهش خوی) 1392(شلفی . متوسط است
در حد متوسط رو به را از دید جامعه نمونه ) شهر تنکابن( مورد مطالعه هدر منطق) ذهنی

 ابعاد مورد هطورکلی میزان رضایت در هم به ،)1392(جمشیدي . باال گزارش کرده است
، )1389( زارع نتایج. تر از حد متوسط ارزیابی کرده است بررسی کیفیت زندگی را پایین

 نسبتاً زندگی کیفیت از پاسخگویان از  درصد24که  دهد  م نشان زندگی کیفیت درمورد
 میان این در و دارند زندگی در کیفیت باالیی درصد 15 مقابل در و برخوردارند پایینی

نشان ) 1386(نقوي  نتایج پژوهش .است متوسطی حد در شان زندگی کیفیت درصد 61
 زندگی که با سالمت جسمانی و روانی فرد در ارتباط بود، در ابعادي از کیفیت دهد می

تري را نشان  که سایر ابعاد کیفیت زندگی سطوح پایین سطح باالیی قرار گرفت؛ درحالی
 .آمده نشان از باال نبودن سطح کیفیت زندگی دارد دست نتایج به. دادند

ابد، کیفیت زندگی افزایش ی شادمانی اجتماعیها نشان داد که هرچه  نتایج فرضیه
 کیفیت زندگی با ابعاد شادمانی اجتماعی نشان هبررسی رابط. یابد و بالعکس افزایش می

همبستگی  محبت، تأیید رفتاري، منزلت، آسایش و انگیزهکیفیت زندگی با  دهد که می
محبت، تأیید رفتاري، منزلت، آسایش و عبارت دیگر اگر با افزایش  معناداري دارد به

نیز در پژوهش ) 1391(درویش . یابد فزایش یابد، کیفیت زندگی ارتقا میا انگیزه



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     66 

پژوهشی که در کشور . کند  میان کیفیت زندگی و شادکامی را تبیین میهخویش رابط
انجام اي از مکانی که کیفیت زندگی در آنجا به بهترین شکل وجود دارد،  ، نمونهراتلند

 کیفیت زندگی باال در هدهند ترین دالیل نشان  یکی از مهمدهد که شده است نیز نشان می
ترین   جمعیت بزرگسال در راتلند از جمله شادترین و راضیاین منطقه، این است که

در بهبود کیفیت  شادمانی) 1381(از نظر عابدي . افراد نسبت به کل بریتانیا هستند
.  مؤثر استافراد عملکرد و عزت نفس سالمتی، اي دارد؛ چرا که در زندگی نقش ویژه

ویستند . شود از نظر وینهوون قابلیت زندگی جامعه در شادي اعضایش نشان داده می
 و فرد رضایت و متأثر از خوشحالی زندگی نیز بر این باور است که کیفیت) 1985(

) Grant and Perilla, 1992(گرنت و پریال و همکاران .  او استروانی اجتماعی، رفاه
رضایت از زندگی، مفهوم زندگی، (زندگی را رفاه روانی هاي اصلی کیفیت  ویژگی

 زندگی، ههاي روزمر فعالیت(، رفاه فیزیکی یا سالمتی )دستیابی به اهداف و خوشبختی
دانند  فردي و رفاه مالی یا اقتصادي می ، رفاه اجتماعی و ارتباطات بین)اشتها و خواب

)Canam &  Acorn, 1992: 193( .ه قضاوت فرد از درجه یا برا شادمانی  وینهوون
ون معتقد است کیفیت زندگی به ابر .کند میمیزان مطلوبیت کیفیت کل زندگیش اطالق 

بخش و مورد عالقه، احساس امنیت، شادي درونی، احساس  معناي داشتن کار لذت
نزدیکی با کسانی که زندگیمان را با آنها شریک هستیم، اعتماد و رضایت از خویشتن، 

 :Brown et al., 2004(ها و اعتقادات مهم است  و زندگی با ارزشداشتن سرگرمی

با رویکردي تلفیقی، چهار مجموعه شرایط را براي بهبود کیفیت زندگی  1موري. )20
منابع مادي، امنیت، عزت نفس و خشنودي و در هر زمینه یک سطح : داند مؤثر می

او عدالت و . یابد تحقق میآن سطح شادکامی فرد  کند که در بینی می آستانه را پیش
کند و بر این نظر است که کیفیت زندگی  نیازهاي این شرایط فرض می آزادي را پیش

اي در دسترس باشند، قدرت سیاسی براي  منابع مادي پایه: یابد که درصورتی بهبود می
اجرا وتقویت استانداردهاي جمعی وجود داشته باشد، محیطی فراهم باشد که در آن 

                                                
1 . Muri 
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نفس خود را بهبود بخشند و  توانند مسئولیت کارهایشان را بپذیرند و اعتمادبهافراد ب
موري (افراد بتوانند استقالل و توانمندي الزم را براي خشنودي انسانی را تجربه کنند 

  ).9: 1388نقل از غفاري و امیدي،  به
 یکی از ابعاد(بنابراین ارتقاي کیفیت زندگی از طریق تقویت بهبود اجتماعی 

یعنی با ابراز محبت و توجه به اطرافیان، کمک به آنها و تأیید انجام ) شادمانی اجتماعی
همچنین کیفیت زندگی با تقویت . شود کار درست و حفظ استقالل و منزلت، میسر می

یعنی از طریق برقراري آسایش و ایجاد ) بعد دیگر شادمانی اجتماعی(بهبود فیزیکی 
بدین ترتیب با توجه به نتایج پژوهش حاضر و همچنین  .یابد انگیزه نیز ارتقا می

توان اذعان داشت که شادمانی  هایی که مؤید نتایج پژوهش است، می ها و نظریه پژوهش
  . ناپذیرند اجتماعی و کیفیت زندگی دو متغیر جدایی

 پایدار هتواند نقشی مهم در توسع هاي توسعه، می شادمانی اجتماعی، یکی از نشانه
شود  شاد بودن و شاد زیستن در زندگی امري ضروري محسوب می. اشته باشدجامعه د

هاي اجتماعی منجر  تواند به کاهش بسیاري از آسیب و با کاهش اختالالت روانی می
توان مدعی شد که افزایش شادمانی در جامعه، موجب پیشرفت و  بدین ترتیب می. شود

  .شود توسعه می
حمایت اجتماعی افزایش یابد، کیفیت زندگی هرچه نتایج حاکی از آن است که 

 کیفیت زندگی با ابعاد حمایت اجتماعی نشان هبررسی رابط. یابد و بالعکس افزایش می
همبستگی معناداري ندارد ولی با حمایت  دهد که کیفیت زندگی با حمایت مالی می

بارت ع به. عاطفی و مشورتی و حمایت کسب اطالع و آگاهی همبستگی معناداري دارد
دیگر هرچه حمایت عاطفی و مشورتی و حمایت کسب اطالع و آگاهی افزایش یابد، 

میان حمایت ) 1392( در پژوهش انصاري. یابد و بالعکس کیفیت زندگی نیز افزایش می
وند  در پژوهش حاتم.  وجود داردهمالی و حمایت عاطفی با کیفیت زندگی رابط

موحدي . داري وجود دارد معناهزندگی رابطبین حمایت اجتماعی و کیفیت  نیز) 1390(
هاي  در پژوهش خویش به این نتیجه رسیده است که با افزایش حمایت) 1388(
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هاي اجتماعی،   افراد در سود و زیانآور و سهیم کردن اجتماعی و ایجاد عوامل تعلق
 هطالعآمده در م دست بهنتایج . مندي فردي افزایش یابد تبع آن رضایت کیفیت زندگی و به

، حاکی از این مطلب است که با افزایش احساس تنهایی در افراد، میزان )1387(چناري 
یابد، همچنین افراد با  هاي جسمی و روانی آنها کاهش می کیفیت زندگی در مؤلفه
اي فعالی چون حل  توانند از راهبردهاي مقابله شان کمتر می افزایش احساس تنهایی

 این نتیجه به) 1386(آقایی . گیري کنند تماعی بهرهجوي حمایت اجو مسئله و جست
هاي اجتماعی  میزان حمایت زندگی و رسید که بین سطح رضایت معلم بازنشسته از

 .  معناداري وجود دارده متبوع رابطهاقتصادي ادار

دهد، حمایت اجتماعی از طریـق تأثیرگـذاري         طورکه مدل پژوهش نشان می      همان
نظر کوب حمایت اجتماعی باعث  به. کیفیت زندگی مؤثر است  بر شادمانی اجتماعی، بر     

شود افراد باور کنند که مورد عالقه، مراقبت، عشق، احترام و ارزش دیگران هستند و  می
این آگاهی نیازهاي افراد را برآورده و . اي با تعهدات دوسویه تعلق دارندکه به شبکه این
بـدین  . کند اجتماعی را به آنها القا میهطورکلی عشق، محبت و احساس تعلق به شبک به

توان گفت که حمایت اجتماعی به تقویت ابعاد شادمانی         ترتیب باتوجه به نظر کوب می     
شود و با تقویت شادمانی اجتماعی، کیفیت زندگی  نظیر محبت و تأیید رفتاري منجر می    

  .)Cobb, 1976(یابد  ارتقا می
کیفیت زندگی با تحصیالت پاسخگو دهد که   آخر پژوهش نشان میهنتایج فرضی

 یابد، عبارت دیگر هرچه تحصیالت پاسخگو افزایش همبستگی معناداري دارد؛ به
نیز تحصیالت را عاملی ) 1386( نتایج فرخی .یابد و بالعکس کیفیت زندگی افزایش می

حاکی از نبودن ارتباط بین ) 1388(نتایج موحدي . کند مؤثر بر کیفیت زندگی مطرح می
 کشورهاي هیکی از دالیل مهم توسع . تحصیالت با میزان کیفیت زندگی استسطح

ثر ؤتربیت نیروي خالق و م  توجه و اهتمام آن کشورها بهنظران،  از نظر صاحبپیشرفته 
هاي حاصل از نداشتن شغل متناسب با تحصیالت فرد، همچنان  رغم ناکامی علی. است

 با افزایش آگاهی و شناخت از طریق .تمایل به کسب تحصیالت باالتر وجود دارد
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هایش ساماندهی  تواند زندگی خود را هماهنگ با ارزش تحصیالت باالتر، فرد بهتر می
هاي مورد نظرش  ها و طرح کند و به لحاظ ذهنی آمادگی بیشتري براي اجراي برنامه

 و در شود منجر می جسمی و اجتماعی عاطفی، کند، بدین ترتیب به ارتقاي پیدا می

نقش بسزایی دارد و در نهایت در ارتقاي کیفیت  روزمره وظایف انجام فرد براي توانایی
  .زندگی مؤثر است

  
  منابع 

بررسی علل اجتماعی افزایش جمعیت سالخوردگان و ). 1392(انصاري، زهرا  -
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