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پژوهشهــای بســیاری در رشــتههای مختلــف علمــی دربــارۀ موضــوع کیفیــت زندگــی انجــام شــده و امــروزه بیشــتر از گذشــته
اطالعاتــی دربــارۀ عوامــل مرتبــط بــا آن بــه دســت آمــده اســت .امــا بــا افزایــش دانــش مــا پیچیدگــی موضــوع بیشــتر آشــکار
شــده و پرسـشهای بســیاری در درک و تعریــف ایــن مفهــوم و مفاهیمــی مشــابه یــا متــرادف آن طــرح شــده اســت.
در ایــن مقالــه ،بــا هــدف دس ـتیابی بــه شــناخت بهتــر و جامعتــری از مفهــوم کیفیــت زندگــی و جنبههــای گوناگــون آن،
بــا اســتناد بــه گزارشهــای مطالعاتــی قابــل دسترســی ســعی شــده بهطــور مختصــر بــه ســابقۀ آن در دیدگاههــای مختلــف
علمــی اشــاره و بــا مــروری بــر رابطــۀ میــان جنبههــای عینــی و ذهنــی زندگــی بــه الگــوی طرحشــدۀ «مــدل تعاملــی» بــرای
درک کیفیــت زندگــی پرداختــه شــود.
مــروری بــر یافتههــای پژوهشــی دهههــای اخیــر نشــان میدهــد کــه میــزان اثرگــذاری متغیرهــای اجتماعــی ،روانشــناختی،
اقتصــادی و محیطــی بــر رضایــت از کلیــت زندگــی و حوزههــای متنــوع آن (کار ،خانــواده ،ســامت ،مســکن ،روابــط اجتماعــی
و )...در جوامــع مختلــف و میــان گروههــای اجتماعــی متفــاوت اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــا تغییــر مســتمر عوامــل مؤثــر بــر کیفیت
زندگــی ،بــا تجربههــای منحصربهفــرد انســانها از جهــان پیرامــون و تحــوالت ناشــی از گــذر زمــان ،نبایــد انتظــار دسـتیابی
بــه یــک الگــوی یگانــه را از «زندگــی خــوب» بــرای همــه و در همــه جــا داشــت .کیفیــت زندگــی افــراد بــه میــزان زیــادی بــه
بســتر اجتماعــی ،فرهنگــی و سیســتم ارزشـیای کــه در آن زندگــی میکننــد ،بســتگی دارد.
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مقدمـه

1- Warner Wilson
2- happy
3- extroverted
4- self-steam
5- modest aspirations

نمونــۀ  :1اعضــای خانــوادهای هــر کــدام یــک اتومبیــل

خریدهانــد و همــه از اینکــه اتومبیــل دارنــد شــاد و راضی
هســتند .امــا بهدلیــل وجــود اتومبیــل زیــاد در شــهر و
ترافیــک ،جابهجایــی آنها در شــهر دشــوار شــده و میزان
فعالیتهایــی کــه میتواننــد انجــام دهنــد کاهــش یافته
اســت و اعضــای خانــواده از افــت کارکردهــای خــود
ناراضیانــد.
نمونــۀ  :2فــرد فقیــری تحــت ســتم کارفرمایــان کارهــای
ســختی انجــام میدهــد ،ســاعات طوالنــی کار میکنــد،
دســتمزد کمــی دریافــت میکنــد ،بیمــار هــم هســت و
در محرومیــت بــه ســر میبــرد .امــا بــه دالیلــی ماننــد
باورهــای دینــی یــا تبلیغــات سیاســی ،بــا وجــود فقیــر
بــودن ،از کلیــت زندگــی خــود اظهــار رضایــت میکنــد.
نمونــۀ  :3کارشناســان خبــره وضعیــت محلـهای را بهدلیــل

نوع ســاختمانهای مســکونی ،تراکم جمعیــت ،برخوردار
نبودن محله از سیســتم فاضالب و آب بهداشــتی ،میزان
جرایــم نســبت بــه جمعیت ســاکن و ...بســیار بــد ارزیابی
میکننــد .امــا ،برخــاف انتظــار کارشناســان ،ســاکنان
از زندگــی در آن محلــه ناخشــنود و ناراضی نیســتند.
نمونــۀ  :4بیمــاری بــرای ادامــۀ حیــات بــه اســتفاده از
تکنولوژیهایــی نیــاز دارد کــه بــدون آنهــا زنــده مانــدن
میســر نیســت .در حالــیکه بیمــار از کیفیت ایــن زندگی
راضــی نیســت و بــه ادامــۀ حیــات در ایــن وضعیــت
تمایلــی نــدارد ،پزشــکان بــرای زنــده نگــه داشــتن او
ســخت تــاش میکننــد و بــه طوالنیکــردن روزهــای
زندگــی او اصــرار دارنــد.
نمونــۀ  :5اعضــای خانــوادهای بــا درآمــد زیــاد ،ثــروت
هنگفــت ،واحد مســکونی بســیار بــزرگ و ...در ســامت
کامــل بــه ســر میبرنــد ،امــا همــواره ناراضــی و
ناخشــنودند و اعضــای خانــوادهای در همســایگی آنهــا
بــا درآمــد بســیار کمتــر ،مســکن بســیار محقرانهتــر و...
شــاد و راضــی هســتند.
پژوهشــگران بــر پایــۀ رشــتۀ علمــی و دیدگاههــای نظــری
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وارنــر ویلســون در رســالۀ دکتــری خــود در ســال 1960
نوشــت« :یــک فــرد شــاد 2شــخصی اســت جــوان ،ســالم،
تحصیلکــرده ،بــا درآمــد خــوب ،برونگــرا ،3خوشبیــن،
فــارغ از نگرانــی ،مذهبــی ،متأهــل ،فــردی بــا عــزت نفــس
بــاال ،4وجــدان کار ،آرزوهــای متواضعانــه ،5زن یــا مــرد و بــا
گســترهای از فراســت و هــوش» (Wilson, 1967: 294؛
بــه نقــل از  .)Diener et al, 1999بــر اســاس پژوهــش او،
نظریهپردازیهــا دربــارۀ موضــوع «شــادی» تــا نیمــۀ اول
قــرن بیســتم و از آنچــه فالســفۀ یونانــی گفتــه بودنــد فراتــر
نرفتــه اســت .او در رســالۀ خــود در توضیــح تفــاوت افــراد در
شــاد بــودن دو قضیــه را پیشــنهاد کــرد:
 تأمیــن ســریع نیازهــا موجــب شــادی میشــود ،در حالی
کــه اســتمرار نیازهــای تأمیننشــده موجــب ناخشــنودی
میشــود.
 میزانــی از تحقــق نیازهــا کــه بــرای رضایت الزم اســت
بــه ســطح ســازگاری یــا آرزوهای فــرد بســتگی دارد که
تحــت تأثیــر تجربیــات گذشــتۀ او ،مقایســه بــا دیگــران،
ارزشهــای فــردی و عوامــل دیگــری اســت (,Wilson
302 :1967؛ بــه نقــل از.)1999 ,Diener et al
بــا گذشــت بیــش از پنــج دهــه از مطالعــۀ ویلســون دربــارۀ
مفهــوم شــادی و پژوهشهــای بســیاری کــه در رشــتههای
مختلــف علمــی دربــارۀ ایــن موضــوع انجــام شــده ،امــروزه
بیــش از گذشــته اطالعاتــی دربــارۀ عوامــل مرتبط بــا موضوع
کیفیــت زندگــی بــه دســت آمــده اســت .هرچنــد بــا افزایــش
یافتههــای پژوهشــی پیچیدگی موضوع بیشــتر آشــکار شــده و
پرسـشهای گوناگونــی دربــارۀ تعریــف و درک مفهوم شــادی
و مفاهیمــی مشــابه یــا متــرادف بــا آن (بهزیســتی ،کیفیــت
زندگــی ،خوشــبختی و )...طــرح شــده اســت.
گرچــه شــاد بــودن دســتاورد باارزشــی اســت و مشــروعیت آن
در زندگــی پذیرفتــه شــده ،امــا آیــا فقط شــاد بــودن در زندگی
کافــی اســت؟ چــه فرایندهایــی در زیــر پوســت «شــادی»
جریــان دارد کــه همــه همیشــه و به یک میزان شــاد نیســتند؟
ن شــدن دالیــل طــرح پرســشهایی از ایــن
بــرای روشــ 
1

دســت و ســؤاالت دیگــری در همیــن زمینــه میتوانیــم بــه
نمونههایــی از تجربههــای زیســتۀ خــود در جامعــه اشــاره
کنیــم:

خــود توضیحــات و تحلیلهــای متفاوتــی بــرای نمونههــای
فــوق ارائــه میکننــد ،امــا پیــش از پرداختــن به آنهــا ضروری
اســت بــه مفاهیمــی کــه در پژوهشهــا گاهــی بــه جــای
هــم و بهصــورت متــرادف بــه کار بــرده میشــوند ،اشــاره
کنیــم .در ادبیــات کیفیــت زندگــی ،در مــواردی «شــادی یــا
رضایــت» )Micholas, 2006: 359( 1و در مــوارد دیگــری
مفاهیــم «بهزیســتی 2یــا کیفیــت زندگــی« ،»3شــادی یــا
بهزیســتی» و «شــادی یــا بهزیســتی ذهنــی »4بــه جــای هــم
یــا همــراه هــم اســتفاده شــدهاند (;Lever, 2000: 188-189
 .)Pavot, 2006: 383در تعــدادی از گزارشهــا ،پژوهشــگران
در آغــاز مطلــب اســتفاده از مفاهیــم کیفیت زندگی ،بهزیســتی
ذهنــی و شــادی را بــه جــای هــم یــادآور شــدهاند (Das,
2008:299, Veenhoven, 1991; Frey, 2008; Michon,
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 .)2014در ایــن نوشــتار ،بــا تمرکــز بــر کیفیــت زندگــی کــه
اساس ـ ًا فراینــدی تعریــف شــده کــه «مــردم در حــال شــدن
و انجــام آن هســتند ،)169 :2009 ,Nuvolati( »5مفاهیــم
همانگونــه کــه پژوهشــگران در گزارشهــا و مقــاالت خــود
بــه کار بردهانــد مــورد اســتناد قــرار خواهنــد گرفــت.
در ایــن مقالــه ،بــا هــدف شــناخت بهتــری از مفهــوم کیفیــت
زندگــی و ابعــاد گوناگــون آن ،ابتــدا بــه طور مختصر به ســابقۀ
ایــن مفهــوم کــه بهطــور فزاینــدهای در پژوهشهــای علــوم
اجتماعــی ـ بهویــژه در دهههــای اخیــر ـ مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت اشــاره میشــود و بــا مــروری بــر دیدگاههــای
رشــتههای علمــی گوناگــون بــه الگــوی طرحشــدۀ «مــدل
تعاملــی» بــرای درک کیفیــت زندگــی و پژوهشهــای آن
پرداختــه خواهــد شــد .تعیینکنندههــای کیفیــت زندگــی و
نمونههایــی از شــواهد تجربــی در اندازهگیــری ایــن مفهــوم
بخشهــای پایانــی مقالــه پیــش از نتیجهگیــری خواهنــد بود.

 -۱کیفیت زندگـی از نگاه چند رشتۀ علمی

پیــش از اقتصاددانــان ،فیلســوفان راجــع بــه «زندگــی خــوب»
اندیشــیده بودنــد ،امــا وقتی مشــخص شــد که رشــد اقتصادی
لزومـ ًا منتــج بــه زندگــی بهتــر مــردم یــک کشــور نمیشــود،
عالقهمنــدان از رشــتههای گوناگــون علمــی بیشــتر بــه
1- satisfaction
2- well-being/ well being
)3- Quality of Life (QoL
4- subjective well- being
5- people’s being and doing

مطالعــۀ کیفیــت زندگــی روی آوردنــد .در مرکــز ایــن عالقــۀ
رشــدیابنده معمــو ًال ســه موضــوع یــا ســه هــدف مدنظــر بوده
اســت کــه اکثــر پژوهشــگران تــاش کردهانــد بــا توجیــه و
تأکیــد بــر اهمیــت دیــدگاه خــود بــه آنهــا بپردازنــد:
 تعریفی از مفهوم کیفیت زندگی یا مفاهیم مترادف
 تشــخیص متغیرهــای مرتبــط ،عوامــل تعیینکننــده و
مهمتریــن حوزههــای کیفیــت زندگــی
 ارائــۀ پیشــنهادها یــا طراحی مکانیسـمهایی بــرای بهبود
آن
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وقتــی فیلســوفان تفکــر نقادانــه دربــارۀ «زندگــی» را آغــاز
ش دربــارۀ ارزش آن نقــش محــوری یافــت .در
کردنــد پرس ـ 
اولیــن رســاله در مجموعــهای کــه «یونانیهــا در زندگــی
خــوب »6نام گرفتــه ( )Depew, 1980اهمیت فلســفی مطالعه
دربــارۀ کیفیــت زندگــی بهخوبــی طــرح شــده اســت:
«"زندگــی خــوب" را زندگــی کــردن یعنــی چــه؟ اینکــه
پاســخ بــه این پرســش اهمیــت دارد شــگفتآور نیســت،
زیــرا اگــر مــا انتخــاب کنیــم کــه زندگــی کنیم بــه جای
اینکــه بمیریــم ،بــه ایــن معناســت کــه میخواهیــم
زندگیمــان خــوب باشــد ،امــا بــا هــم توافــق نداریــم
کــه چــه چیزهایــی زندگــی خــوب را تشــکیل میدهند...
نهتنهــا در مــورد ماهیــت زندگــی خــوب توافــق نداریــم،
بلکــه غالبــ ًا حتــی پاســخهایی کــه میدهیــم بــرای
خودمــان رضایتبخــش نیســت ...امــا تــا زمانیکــه
پیشــرفت و بهبــود کیفیــت زندگــی بــرای ما مهم اســت
موضــوع را رهــا نمیکنیــم .وقتــی میپرســیم "زندگــی
ی کــردن چیســت در واقــع بــا مهمترین
خــوب" را زندگـ 
پرســش در میــان تمــام پرســشها روبــهرو هســتیم»
(.)Smith, 1980
شــاید ریشــههای ایــن مســئله را در کتــاب جمهــوری
افالطــون 7بتــوان یافــت کــه در آن دربــارۀ ماهیــت «زندگــی
خــوب» بــرای یــک فــرد و یــک جامعــه بحــث و بررســی
شــده اســت .او بــر ایــن نظــر بــود کــه جوامعــی کــه در آنهــا
افــراد مــدام در تضــاد بــا یکدیگرنــد مکانهــای کمتــر جذابی
8
بــرای زندگــی هســتند .با همیــن اســتدالل ،افرادی کــه عقل
6- The Greeks and The Good Life
7- Plato’s republic
8- reason
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اقتصاددانــان نوشــتهاند کــه مالحظــات دربارۀ کیفیــت زندگی
اهمیــت ویــژهای در طــول تاریــخ علم اقتصــاد داشــته ،هرچند
گاهــی ایــن اهمیــت نــه بهصــورت آشــکار ،بلکــه بهصــورت
ضمنــی و پنهان بــوده اســت (.)Easterlin, 2006: 377-388
شــاهد ایــن مدعــا طــرح شــاخص درآمــد ملــی بهعنــوان
معیــاری از «رفــاه »4اســت .در نیمــۀ اول قــرن بیســتم ،درآمــد
ملــی از یــک مفهــوم نظــری بــه یــک مقیــاس اندازهگیــری
تبدیــل شــد .در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم ،همپــای تحــول
روشهــای اندازهگیــری درآمــد ملــی بــا محوریــت تولیــد
1- passion
2- to live well and to do well
3- tranquility
4- welfare

(Kuznets, 1933, 1941, 1945, 1946؛ بــه نقــل از �Easter

 .)lin, 2006ســنجش عملکــرد اقتصــادی کشــورها در ســایۀ
اهــداف تعیینشــده ،از جملــه تأمیــن کاالهــا و ارائــۀ خدمــات
مــورد نیــاز جامعــه ،عمـ ً
ا بــه معنــای تأکیــد اقتصاددانــان بــر
بهزیســتی مصرفکننــدگان تلقــی شــده اســت.
امــا در عملیاتــیکــردن معیــار درآمــد ملــی در ارتبــاط بــا
«کیفیــت زندگــی» ســه موضــوع یا ســه پرســش مطرح شــده
اســت کــه برخــی از آنهــا همچنــان در بحثهــای ســنجش
کیفیــت زندگــی طــرح میشــوند:
6
 گســترۀ فعالیتهــای اقتصــادی  :فعالیتهــای
اقتصــادی غیربــازاری ماننــد تولیــد و مصــرف کاالهــای
تولیدشــده در خانــه را چگونــه بایــد در ایــن زمینــه مورد
مطالعــه و محاســبه قــرار داد؟
 پیوســتگی میــان کاالهــا :7تشــخیص میــان کاالهــا
و خدمــات واســطهای و نهایــی همــواره آســان نیســت.
بــه طــور مثــال ،هزینههــای نظامــی یــا هزینههــای
آتشنشــانی چگونــه بایــد تفکیــک و تعریــف شــوند؟
 ارزشگــذاری :8با فرض روشــنشــدن دو مــورد فوق،
کاالهــا و خدمــات چگونــه بایــد ارزشگذاری شــوند؟ آیا
افزایــش هــر کاال یــا خدمتــی موجــب افزایــش رفــاه
مصرفکننــدگان میشــود؟
گرچــه عالقــه بــه خلــق «یــک مقیــاس واحــد بــرای
همهچیــز »9و پوشــاندن لبــاس «عینــی» بــه مفاهیــم و
روشهــای اقتصــادی و تدویــن حســابهای ملــی مشــابه
حســابهای تجــاری ســبب کنــار گذاشــتن یــا نادیــدهگرفتن
قضاوتهای ذهنی 10دربارۀ گســتره ،پیوســتگی و ارزشگذاری
محصــوالت نهایــی شــد ،امــا تعــدادی از اقتصاددانــان بهرغــم
5- economic welfare
6- scope
7- netness
8- valuation
9- general purpose
10- subjective judgment
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و عشــق( 1مغــز و قلــب) آنهــا در هماهنگــی اســت بهطــور
نســبی شــادتر و راضیترنــد .ارســطو (شــاگرد افالطــون) بــا
پذیــرش نظــر اســتاد و اینکــه شــادی هــدف بــاارزش بشــری
اســت نوشــت« :شــاد بــودن یعنــی خــوب زندگــیکــردن و
خــوب کار کــردن.»2
در مــورد منابــع شــادی فالســفه نظرهــای گوناگونــی دارنــد.
برخــی میگوینــد شــادی از دانســتن واقعیــت نشــئت میگیرد.
عــدهای آن را ناشــی از شــاد کــردن دیگــران میداننــد .برخــی
میگوینــد شــادی از آرامــش 3و آســایش خاطــر حاصــل
میشــود و گروهــی منشــأ آن را عشــق میداننــد .در نقطــۀ
مقابــل ،عــدهای میگوینــد شــادی در رهــا کــردن هــر چــه
دلبســتگی اســت .بدیــن ترتیب ،شــادی به گونههــای متفاوتی
تجســم پیــدا کــرده اســت و راههــای مختلفــی بــرای رســیدن
بــه آن یافــت میشــود .بنابرایــن ،شــاید درسـتتر باشــد کــه
ب ـ ه جــای تمرکــز بــر یــک الگــوی یگانــه از زندگــی خــوب
دربــارۀ «زندگیهــای خــوب» بحــث شــود (Tatankziewicz,
.)1976: 4,8-9
شــاید ســنجش «خــوب زندگــیکــردن و خــوب کار کــردن»
پیچیدهتــر از صرفـ ًا شــادی باشــد ،زیــرا زندگــی فقــط شــامل
نگرشهــا ،احساســات ،تجربیــات یــا باورهــا نیســت ،بلکه هر
نــوع معیــار کاملــی از زندگــی خــوب یــا زندگــی شــاد نیازمنــد
ترکیبــی از آن چیزهایــی اســت کــه امــروزه معیارهــای عینــی
عــاوه بــر شــاخصهای ذهنــی نامیــده میشــوند.

ناخالــص داخلــی ،رویکردهــای جایگزینــی نیز برای ســنجش
بهزیســتی پیشــنهاد شــد کــه بســیاری از آنهــا را میتــوان
پیشدرآمــد معیارهــای کیفیــت زندگــی امــروزی محســوب
کــرد.
اقدامــات بنیــادی بــرای اندازهگیــری درآمــد ملــی ،بهعنــوان
معیــاری از رفــاه اقتصــادی 5و بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد
اقتصــادی کشــورها ،در اواخــر دهــۀ  1920آغــاز شــد

اســتفاده از درآمــد ملــی یــا تولیــد ناخالــص داخلــی بــرای
ن دادن رفــاه اقتصــادی جامعــه همــواره از ایــن معیــار در
نشــا 
1
ادبیــات اقتصــادی بهعنــوان مســئلهای دشــوار یــا آزاردهنــده
یــاد کردهانــد .در نتیجــه ،بــا هــدف بــه دســت آوردن مقیــاس
معنیدارتــری از رفــاه اقتصــادی و رفــع نقایــص و ســازگار
2
کــردن آن تــاش کــرده و شــاخص رفــاه اقتصــادی پایــدار
را طــرح کردهانــد (Nordhuos and Tobin, 1973: 532؛ بــه
نقــل از .)Easterlin, 2006
تالشهــای اقتصاددانــان بــرای اندازهگیــری رفــاه را
میتــوان در ســه نــوع متفــاوت دســتهبندی کــرد:
 )۱تالشهایــی کــه بــرای حفــظ تولیــد ناخالــص داخلــی و
درآمــد ملــی بــا هــدف بنیــادی آن ،یعنــی اندازهگیــری
رفــاه اقتصــادی صــورت گرفتــه اســت.
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اکثــر اقتصاددانــان بهطــور معمــول گزارشهــای افــراد دربــارۀ
بهزیســتی یــا شــادی یــا رضایــت از زندگــی را ـ بــا ایــن
اســتدالل کــه «آنچــه مــردم انجــام میدهنــد» مهم اســت نه
«آنچــه میگوینــد» ـ نادیــده گرفتهانــد (.)Fuchs, 1983: 14
امــا همپــای رونــد فزاینــدۀ پژوهشهــا و تجمیــع اطالعــات
دربــارۀ شــادی و رضایــت از زندگــی ،تحقیقــات اقتصــادی
معــدودی نیــز از حــدود ســالهای  1990دربــارۀ مفهــوم
بهزیســتی ذهنی در حال رشــد اســت (Oswald, 1997; Frey
 )and Stutzer, 2002و شــاید در علــم اقتصــاد نیــز فراینــد
جایگزینــی قضاوتهــای مــردم بــه جــای قضاوتهــای
ارزشــی تحلیلگــران اقتصــادی دربــارۀ پرس ـشهای گســتره،
پیوســتگی و ارزشگــذاری کاالهــا و خدمــات و بهطــور کلــی
کیفیــت زندگــی آنهــا آغــاز شــده اســت.
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 )۲اقداماتــی کــه بهمنظــور تدویــن معیارهایــی ـ کــه بهطور
مســتقیم بــرای ســنجش جنبههــای خاصــی از کیفیــت
زندگــی ماننــد مســکن و غــذا مدنظرنــد ـ انجــام شــده
است.
 )۳تالشهایــی کــه بــه تدویــن شــاخص جامعتــری از
بهزیســتی از طریــق ترکیــب (ســنتز) شــاخصهای
شــرایط مــادی زندگــی (بهزیســتی اقتصــادی) ،طــول
عمــر ،آمــوزش و مشــابه آن (جنبههــای غیراقتصــادی
رفــاه) مربــوط میشــود (.)Osberg, 2001
در نتیجــۀ اقدامــات دســتۀ ســوم ،شــاخص کیفیــت زندگــی از
ترکیــب اطالعــات ســتاندههای اقتصــادی ،امیــد بــه زندگــی
و آمــوزش پیشــنهاد شــده ( )Morris, 1979کــه در واقــع
ریشــۀ شــاخصی اســت که به نام «توســعۀ انســانی» شــناخته
میشــود.
در شــاخص رفــاه اقتصــادی بهتدریــج ســازگاریهای دیگــری
صــورت گرفتــه تــا اینکــه امــروزه شــامل نابرابریهــای
درآمــدی ،هزینــۀ تغییــرات اقلیمــی ،هزینــۀ تخریــب الیــۀ
ازن و ...شــده اســت .بدیــن ترتیــب ،گرچــه علــم اقتصــاد
بــا تمرکــز بــر معیارهــای عینــی شــناخته شــده اســت ،امــا
بــه نظــر میرســد اقتصاددانــان پذیرفتهانــد کــه حتــی
تحلیلگــران درآمــد ملــی و تولیــد ناخالــص داخلــی تحــت
تأثیــر قضاوتهــای ذهنــی خــود معنــی و محتــوای ایــن معیار
را در رابطــه بــا بهزیســتی اعضــای جامعــه تحلیــل میکننــد.

جامعهشناســان سیســت م اجتماعــی را کــه میتوانــد یــک
خانــواده ،گــروه ،اجتمــاع ،جامعــه یــا تمــام جهــان باشــد
مطالعــه میکننــد .گروههــای اجتماعــی تعریفشــده بــر
اســاس متغیرهایــی ماننــد نــژاد ،جنــس ،قومیت و ســن اجزای
سیســتم اجتماعــی را تشــکیل میدهنــد .در جامعهشناســی
غالبـ ًا ســاختار سیســتم اجتماعــی و تغییرات آن در طــول زمان
و در نتیجــۀ عملکــرد نیروهــای اجتماعــی مطالعــه میشــود و
بــرای ایــن اقــدام شــاخصهای اجتماعــی طراحــی شــدهاند
تــا تغییــرات را پیگیــری ،سیســتم اجتماعــی را پایــش و نتایــج
مداخــات صورتگرفتــه را ارزیابــی کننــد.
اندازهگیــری شــرایط زندگــی خانوادههــا 3یکــی از موضوعــات
مــورد عالقــۀ جامعهشناســان بــوده اســت .شــاید بتــوان
بهعنــوان اولیــن تجربــه بــه تدویــن مقیاســی بــرای رتبهبندی
خانوادههــا بــا هــدف اســتفادۀ آن از ســوی مــددکاران رفــاه
اجتماعــی اشــاره کــرد ( .)Chapin, 1992ایــن مقیــاس بــر
اســاس فهرســتی از مــوارد قابــل مشــاهده در خانــۀ مســکونی
افــراد تنظیم شــده بــود .پژوهشــگران (بازدیدکننــدگان) به هر
یــک از ایــن مــوارد وزن یــا امتیــازی میدادهانــد ،بــه طــور
مثــال فــرش بــزرگ  6امتیــاز ،بــرق  12امتیاز ،چــرخ خیاطی 2
امتیــاز و تلفــن  24امتیــاز .وزنهایــی نیــز بر اســاس برداشــت

1- adjusting
2- Index of Sustainable Economic Welfare

 - 3در نیمۀ اول قرن بیستم هنوز از عنوان «کیفیت زندگی» استفاده
نمیشده است.

 -3-1در جامعهشناسـی« :کیفیت زندگی» جریان
غالبـی نیسـت

 -1برخی از پژوهشگران عنوان «شاخصهای اجتماعی» را برای
«شاخصهای عینی» و عنوان «شاخصهای ذهنی» را برای «شاخص
کیفیت زندگی» بهکار میبرند.

 -4-1سالمـت در کیفیت زندگـی

بحــث دربــارۀ ســامت 8و اهمیــت آن در رابطــه بــا شــادی و
2- individual approach
3- transcendental approach
4- elements
5- sociological abstract
6- overall Quality of Life
7- mainstream

 - 8در جامعۀ پزشکی مفاهیمی همچون «وضعیت سالمت»
(« ،)health statusبهزیستی»« ،وضعیت کارکردی» (�functional sta
 ،)tusکیفیت زندگی و کیفیت مرتبط با سالمت ()health related QoL
غالب ًا به جای هم استفاده شدهاند .اما توافق بیشتری در کاربرد مفهوم
بهزیستی ( )well-beingبه معنای سالمت در حوزهای خاص مانند روانی
یا جسمی و کیفیت زندگی ( )QoLبه معنای ارزیابی کلیت کیفیت زندگی
وجود دارد.
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و نظــر مصاحبهکننــده بــه وضعیــت خانــه داده میشــده ،مثـ ً
ا
تمیــزی و منظــمبــودن .مجموع ایــن امتیازات بــرای رتبهبندی
(طبقهبنــدی) خانوادههــا از خیلــی فقیــر تــا طبقــۀ متوســط و...
بــه کار بــرده میشــد .بدیــن ترتیــب ،با روشــی ترکیبی ،ســطح
زندگــی و پایــگاه اجتماعــی خانوادههــا بــه دســت میآمــد.
بعدهــا اســتفاده از دادههــای سرشــماری بــرای مطالعــۀ شــرایط
زندگــی خانوادههــا ماننــد دسترســی بــه بــرق ،آب لولهکشــی،
تلفــن و اتومبیــل طــرح و رایــج شــد (McKain, 1939؛ بــه نقــل
از  .)Ferriss, 2006باالخــره در میانــۀ قــرن بیســتم ،مقالهای با
عنــوان «اســتاندارد زندگــی» چــاپ شــد که شــامل ســه بخش
ســطح زندگــی ،مشــارکت اجتماعــی و ســازگاری اجتماعــی بود
( Cottam and Mangus, 1942بــه نقــل از .)Ferriss, 2006
در میانــۀ دهــۀ  ،1980بــا مــرور کاملــی که بر تحقیقــات کیفیت
زندگــی در جامعهشناســی صــورت گرفــت ،گــزارش شــد کــه
جرقــۀ اصلــی پژوهــش دربــارۀ این موضــوع در دهــۀ  1960زده
شــده اســت و جامعهشناســانی از جملــه Bauer, Biderman,
 Wiely, Mooreو  Sheldonایــن ایــده را مطــرح کردهاند .البته
در ایــن جریــان نقــش اقتصاددانانــی را کــه بــر ناکافــی بــودن
شــاخصهای اقتصــادی ماننــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــرای
نشــاندادن بهزیســتی یــک ملــت و نیــاز بــه شــاخصهای
اجتماعــی اذعــان کردنــد نباید نادیــده گرفــت (.)Olson, 1969
عــاوه بــر ایــن ،بایــد بــه شــکلگیری «نهضــت شــاخصهای
اجتماعــی» ( )Micholas, 2006: 343-345مؤثــر بــر تدویــن
شــاخصهایی بــرای اندازهگیــری کیفیــت زندگــی بــا اســتفاده
از دادههــای ک ّمــی و طــرح ایــدۀ گزارشهــای اجتماعــی و
حســابهای اجتماعــی اشــاره کــرد.
شــاخصهای اجتماعــی وقتــی بــه چیزهایــی اشــاره دارنــد کــه
بهطــور نســبی بهآســانی قابــل مشــاهده و اندازهگیریانــد
«شــاخصهای عینــی» نامیده شــدهاند ،مانند قد آدمهــا و تعداد
اتومبیلهــای ساختهشــده در ســال .در مقابــل ،شــاخصهایی
کــه بــه احساســات شــخصی ،نگرشهــا ،ترجیحــات و باورها و
قضاوتهــای افــراد اشــاره دارنــد «شــاخصهای ذهنــی» نــام
گرفتهانــد ،ماننــد نگــرش نســبت بــه علــم ،بــاور بــه خطــرات
برخــی از تکنولوژیهــای جدیــد و میــزان رضایــت از ســامتی
(.1)Micholas, 2006: 344-345

مــروری بــر مطالعــات جامعهشناســان دربــارۀ مفهــوم کیفیــت
زندگــی در رابطه با شــاخصهای ســامت حاکــی از دو رویکرد
غالــب در این مطالعات اســت (Solomon, 1980; Micholas,
:)2003
2
 رویکــرد فــردی  :ایــن رویکرد بــر دســتاوردهای فردی
در کیفیــت زندگــی تأکیــد دارد.
 رویکــرد جمعــی :3در ایــن رویکــرد اولویــت بهزیســتی
اجتمــاع بــر بهزیســتی فــرد مدنظــر اســت .ایــن رویکــرد
بیشــتر در جامعهشناســی اروپــا بــا مفهــوم «کیفیــت
اجتماعــی» متشــکل از امنیــت اجتماعی-اقتصــادی،
فراگیــری اجتماعــی ،همبســتگی اجتماعــی و توانمنــدی
بــه چشــم میخــورد (.)Fairweather et al., 2001
در حالــیکــه جامعهشناســان یافتههــای تحقیقاتــی گســترده و
زیـ�ادی بـ�ا عنـ�وان «کیفیت زندگـ�ی» تولیـ�د نکردهانـ�د (�Ferre
 ،)iss, 2006: 371بهطــور یقیــن در نشــاندادن تأثیر سیســتم
اجتماعــی بــر اجــزای 4کیفیــت زندگــی ســهیم هســتند ،ماننــد
مطالعــۀ تأثیر تغییرات ســاختاری بــر کیفیت زندگــی خانوادگی،
احتمــال قــرار گرفتــن زنــان سرپرســت خانــوار (بــا فرزنــد) زیــر
خــط فقــر ،یا تأثیــر نوآوریهــای تکنولوژیــک بر ســازمان کار و
رضایت از شــغل ( .)Caplow et al, 1991جامعهشناسان تأکید
دارنــد کــه بــه «کیفیــت زندگــی» در عالــم انتزاعــی 5نمیتوان
پرداخــت و مســائل و موضوعاتــی کــه بــر آن تأثیرگذارنــد،
ماننــد فقــر ،مرگومیــر بچههــا ،تغییــرات در طــول زندگــی،
شــرایط زندگــی ،تبعیضهــای قومــی ،تفاوتهــای جنســیتی
و نابرابریهــا ،همــه بایــد مطالعــه شــوند .در نتیجــه ،بیشــتر
پژوهشهــای جامعهشــناختی و مقالههــای استخراجشــده
از آنهــا بــه اجــزا و عوامــل تشــکیلدهندۀ کیفیــت زندگــی
پرداختهانــد و مفهــوم کلیــت کیفیــت زندگــی 6هنــوز بــه یــک
جریــان غالــب 7در جامعهشناســی تبدیــل نشــده اســت.

18
شمارة۶۱

کیفیــت زندگــی قرنهاســت کــه ادامــه دارد .در یــک قــرن
گذشــته ،پیشــرفت در علــوم پزشــکی بهطــرز چشــمگیری
ظرفیــت طوالنیتــر کــردن زندگــی را تقویــت کرده اســت .در
حالــیکه زنــدهمانــدن ارزش زیادی و شــاید بیشــترین ارزش
را بــرای اکثــر مــردم دارد ،عــاوه بــر عمــر طوالنــی ،کیفیــت
زندگــی نیــز بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفته اســت.
دادوســتد 1میــان ک ّمیــت و کیفیــت زندگــی بهطــور فزایندهای
بــه مســئلهای بــرای بیمــاران و اطرافیــان آنهــا که بایــد دربارۀ
اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد بــرای زنــدهمانــدن تصمی م
بگیرنــد ،تبدیــل شــده اســت و امــروزه یکــی از موضوعــات
اصلــی در «انجمــن تصمیمگیــری پزشــکی »2اســت.
گســتردهتر کــردن معنــای ســامت بــرای فراگیــری کیفیــت
3
زندگــی را میتــوان در تأســیس ســازمان جهانــی ســامت
( )1948و تغییراتــی کــه در تعریــف ســامت بــه وجــود آمــده
اســت بهخوبــی مشــاهده کــرد .در ابتــدا ســامت «بهزیســتی
جســمی ،روانــی و اجتماعــی و نــهفقــط بیمــار نبــودن»
تعریــف شــده بــود .ایــن تعریــف نشــان میدهــد کــه اجــزای
تشــکیلدهندۀ ســامت ،عــاوه بــر جســمی و بیولوژیــک،
«بهزیســتی روانــی ،اجتماعــی و اقتصــادی» نیــز هســت.
ســازمان جهانــی ســامت در آخریــن تحــوالت «گــروه
کیفیــت زندگــی» ایــن مفهــوم را چنیــن تعریــف کرده اســت:
پنداشــت افــراد از وضعیــت خــود در زندگی ،در بســتر فرهنگی
و سیســتمهای ارزش ـیای کــه در آن زندگــی میکننــد و در
رابطــه با اهــداف ،آرزوها (انتظــارات) ،اســتانداردها و مالحظات
خودشــان ( .4 )WHO, no dateبدیــن ترتیــب ،بــا محوریــت
ســامت بهعنــوان نقطــۀ کانونــی تعریــف کیفیــت زندگــی،
دامنــۀ آن تــا فراگیــری جنبههــای محیطــی و سیســتمهای
ارزشــی و فرهنگــی پیــش رفتــه اســت.

 -5-1در روانشناسی :تجربههای منحصربهفرد

روانشناســان کــه پیــش از قــرن بیســتم بیشــتر بــا هــدف
از میــان برداشــتن رنجهــا و کاهــش اضطرابهــا و
افســردگیهای انســانها تــاش میکردنــد در اواســط
قــرن بیســتم بــرای فهــم تجربــۀ ذهنــی انســان و رفتارهــای
او بــه طــرح رویکردهــای جدیــدی پرداختنــد .در دهــۀ ،1960
1- trade off
2- Society for Medical Decision Making
)3- World Health Organization (WHO
4- http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/

تعــداد کمــی از پژوهشــگران بــر «شــادی» بهعنــوان یــک
موضــوع محــوری متمرکــز شــدند .یــک دهــه بعــد ،مطالعــه
بهزیســتی ذهنــی 5در روانشناســی بهتدریــج مــورد توجــه
قــرار گرفــت ( )Diener, 1984و انجــام پیمایشهــا بــرای
ارزیابــی ایــن پدیــده در مقیــاس ملــی آغــاز شــد (Campbell
.)et al, 1976; Andrews and Withey, 1976
تمرکــز بــر ویژگیهــای شــخصیتی افــراد و رابطــۀ آن بــا
بهزیســتی ذهنــی در ر ِد اهمیــت ویژگیهــای دموگرافیــک
محصــول گزارشهــای پژوهشــی دهههــای پایانــی قــرن
بیســتم اســت (Costa and McCrea, 1980; Myers and
 .)Diener, 1995تعریفــی کــه در طــول چندیــن دهــه از
بهزیســتی ذهنــی شــکل گرفتــه نــه یــک مفهــوم یگانــه و
تکبعــدی 6بلکــه مفهومــی چندوجهــی 7و گســترده اســت
کــه شــامل اجــزای احساســی 8و عاطفــی و قضاوت یــا ارزیابی
ادراکــی 9از حوزههــا 10و کلیــت زندگــی اســت (Diener et al,
 .)1999: 277روانشناســان چنــد ویژگــی مهــم و بــه عبارتی
پیشفرضهایــی را دربــارۀ ماهیــت ســازۀ بهزیســتی ذهنــی
مطــرح کردهانــد:
 )۱مفهومــی ذهنــی در درون فــرد اســت .مبتنــی بــر
تجربــۀ منحصربهفــرد از جهــان اســت .شــرایط عینــی
و وقایــع احتمــا ًال بــر آن تأثیــر میگذارنــد ،امــا بخــش
همبســتهای بــا ایــن ســازه نیســتند.
 )۲بهزیســتی ذهنــی شــامل عواطــف و احساســات مثبــت
اســت و نهفقــط غیبــت عواطــف منفــی .مثــ ً
ا فقــط
نبــود افســردگی یــا اضطــراب در فــرد مدنظــر نیســت،
زیــرا ممکــن اســت فــردی ،حتــی اگــر دچــار اختــاالت
روانــی نباشــد ،بهزیســتی ذهنــی را تجربــه نکنــد.
 )۳معمــو ًال بهزیســتی ذهنــی در نــگاه و ســطح وســیعتری
و بــا یــک ارزیابــی کلــی تعریــف میشــود تــا تجربـهای
خــاص یــا جنبههــای خاصــی از زندگــی فــرد .هرچنــد
ممکــن اســت ایــن جنبههــا ارزیابــی شــوند ،ولــی تأکید
بــر قضــاوت 11بههمپیوســته و جامــع دربــارۀ کلیــت
زندگــی فــرد اســت.
5- subjective well-being
6- monolithic entity
7- multi-faceted
8- affective, emotional
9- cognitive evaluation
10- domains
11- integrated judgment

)1- Positive Affect (PA
)2- Negative Affect (NA
)3- Life Satisfaction (LS
4- perception
5- adaptation
6- coping

 - 7البته وقایعی هم هست که تأثیرات بلندمدت و تا حدی ماندگار بر
بهزیستی افراد دارد ،مانند بیوه شدن (.)Pavot, 2006: 392

 -۲مدل تعاملی 12کیفیت زندگی

مطالعــات کیفیــت زندگــی از ســالهای آخــر قــرن بیســتم
بهطــور چشـمگیری افزایــش یافتــه اســت .نتایــج جسـتوجو
در چنــد پایــگاه اطالعاتــی مهــم ،13با گــزارش 35هــزار مطلب
چاپشــده ،اهمیــت مفهــوم کیفیــت زندگــی و میــزان
فعالیتهــای پژوهشــی دربــارۀ ایــن موضــوع را بهخوبــی
مشــخص میکنــد .بازبینــی  948مقالــۀ علمی نشــان میدهد
کــه ســهم زیــادی از ایــن مقــاالت بــا دادههــای مقطعــی 14و
دربــارۀ گروههــای خــاص اجتماعــی (ماننــد بیمــاران روانــی،
ناتوانهــای جســمی و دانشــجویان) و تعــداد کمتــری بــا
گــردآوری اطالعــات از جمعیــت عــادی 15نوشــته شــده اســت
)8- Multiple Discrepancies Theory (Micholas, 1985
)9- Telic Theories (Diener, 1984
)10- Satisfaction With Life Scale (SWLS
11- self-report
12- Interactive Model
13- Medline, EMBASE, Psychinfo, IBSS, SSCI, CCTR,
SIGIE, IBSS
14- cross sectional
15- general population
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بدیــن ترتیــب ،ســه جــز ِء اصلــی بهزیســتی ذهنــی عواطــف
3
مثبــت ( 1)PAو منفــی ( 2)NAو رضایــت از زندگــی ()LS
اســت کــه هــر یــک ســازههای جداگانـهای هســتند (Pavot,
 .)2006: 385-388در واقــع ،رضایــت از زندگــی خالصـهای
از قضاوتهــای فــرد دربــارۀ کلیــت زندگــی اســت (Diener,
 .)1984رویکردهای نظری روانشناســان را در مطالعۀ کیفیت
زندگــی میتــوان در دو گــروه دســتهبندی کــرد:
 رویکردهــای از پاییــن بــه بــاال :ایــن رویکردهــا بــر
ایــن فــرض اســتوارند کــه انســانها نیازهــای اساســی
دارنــد و اگــر شــرایط زندگــی امــکان تحقــق ایــن نیازها
را بدهــد ،شــادی بــه دســت میآیــد.
 رویکردهــای از بــاال بــه پاییــن :ایــن رویکردهــا بــر
مکانیس ـمهایی متمرکزنــد کــه از طریــق آنهــا عوامــل
درونــی فــرد ،مث ً
ال ویژگیهای شــخصیتیاش مشــخص
میکنــد کــه او شــرایط زندگــی و وقایــع منفی یــا مثبتی
را کــه تجربــه میکنــد چگونــه میپنــدارد 4و تفســیر
میکنــد.
عالمــان روانشناســی بــر ایــن نظرنــد کــه رویکردهــای از باال
بــه پاییــن موفقیــت بیشــتری در توضیــح بهزیســتی ذهنــی
داشــتهاند (.)Diener, 1984: 565; Campbell et al., 1976
توضیحــی کــه برای نقــش کمرنــگ عوامل محیطــی و رابطۀ
ضعیــف میــان شــرایط زندگــی و متغیرهــای دموگرافیــک بــا
بهزیســتی ذهنــی ارائه شــده بــر پایــۀ دو فرایند «ســازگاری»5
و «از عهــدۀ شــرایط برآمدن »6اســت.
در جریــان ســازگاری کــه فراینــدی غیرفعــال اســت افــراد
بهتدریــج خــود را بــا تغییــرات جدیــدی کــه در زندگــی و
شــرایط اطــراف رخ میدهــد (مثبــت یــا منفی/خــوب یــا بــد)
ســازگار میکننــد .حتــی انســانها مدتــی پــس از تجربــۀ
وقایعــی کــه بهشــدت بــر روان آنهــا تأثیــر میگذارنــد بــه
زندگــی عــادی بازمیگردنــد .7در فراینــد دوم ،که بــه گونهای
مقابلــه بــا تغییــرات پیشآمــده اســت ،افــراد فعاالنــه برخــورد
میکننــد و روشهایــی بــرای مقابلــه بــا وقایــع انتخــاب و بــر
اســاس آنهــا عمــل میکننــد.

عــاوه بــر ایــن دســتهبندیهای کلــی از رویکردهــای
روانشناســی ،نظریههــای دیگــری 9 ،8نیــز در توضیــح
بهزیســتی ذهنــی مطــرح شــده اســت .بــر اســاس ایــن
نظریههــا ،ارزیابــی رضایــت از زندگــی بــا مراجعــه بــه
اســتانداردهای چندگانــه (ماننــد شــرایط گذشــته ،آرزوهــا یــا
اهدافــی کــه فرد داشــته و شــرایط ســایرین) صــورت میگیرد
و مقایســۀ فاصلــۀ میــان وضعیــت کنونــی و ایــن اســتانداردها
تعیینکننــدۀ میــزان رضایــت فــرد از زندگــی اســت.
همپــای تحــوالت در دیدگاههــای نظــری ،روشهــای
اندازهگیــری بهزیســتی ذهنــی نیــز از یــک پرســش واحــد
(و تکگویـهای و بــا فــرض فراگیــری هر ســه جنبــۀ PA، NA
و  )LSبــه مقیاسهــای چندبعــدی و چندعاملــی تبدیــل شــده
کــه طراحی «مقیاس رضایــت از زندگــیDiener et al.,( »10
 )1985نمونـهای از ابزارهــای چندگویـهای بــرای اندازهگیری
آن اســت .عــاوه بــر ایــن ،پژوهشــگران حــوزۀ روانشناســی
ســعی دارنــد از ترکیبــی از روشهــا بــرای گــردآوری
اطالعــات بــهجــای اتــکای صــرف بــه پاســخگویان (روش
خوداظهاری )Schwarz and Clore, 1983( )11اســتفاده کنند
(ماننــد پاس ـخهای همســر یــا پــدر و مــادر افــراد بهعنــوان
مطلعــان دربــارۀ آنهــا).

جدول  .1درصد رضایت از زندگی در حوزهها

حوز ه

Campbell et al.
)(1976
n=2134

Andrews & Withey
)(1976
n=1297

;)Bowling (1995
Bowling & Windosr
(2001) n=2031

ازدواج

90

95

-

زندگی خانوادگی

87

91

93

سالمت

8

81

74

همسایگی

80

81

-

دوستی

82

93

84

کار خانه

76

70

-

شغل

79

82

62

فعالیتهای اوقات فراغت

78

83

89

مسکن

73

78

49

استاندارد زندگی

72

81

-

پساندازها

49

-

-

امنیتشخصی

-

72

-

امنیتهمسایگی

-

83

-

منبعEvans and Huxley, 2002: 206 :
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(.)Evans and Huxley, 2002: 203-211
در حالــیکــه اغلــب مطالعــات دربــارۀ ویژگیهــای فــردی،
متغیرهــای عینــی و ذهنــی کیفیــت زندگــی و رابطــۀ آنهــا
بودهانــد ،فقــط در برخــی از ایــن مقــاالت ویژگیهــای عینــی
جامعــۀ مــورد بررســی (ماننــد وضعیــت ســامت ،اشــتغال،
امنیــت در همســایگی و محله ،مشــارکت در اجتماعات محلی،
وضعیــت ازدواج ،وضعیــت مالــی و مالکیــت خانــه) گــزارش
شــده است (;Bowling, 1995; Andrew & Withey, 1976
;Campbell et al., 1976; Micholas & Zumbo, 2000

.)Micholas et al., 2000; Bowling & Windsor, 2001
مطالعــات مرورشــده (بهطــور نمونــه ،جــدول  )1بیشــتر بــر
دادههــای ذهنــی کیفیــت زندگــی متمرکــز بــوده و میــزان
رضایــت از حوزههــای خاصــی را گــزارش کردهانــد.
در چنــد دهــۀ اخیــر ،بــا گســترش پژوهشهــا و افزایــش
اطالعــات دربــارۀ کیفیــت زندگــی ،ماهیــت رابطــۀ میــان
جنبههــای عینــی و ذهنــی زندگــی بهعنــوان پرسشــی
ی کــه در بحثهــای
کلیــدی مطــرح شــده اســت ،ب ـ ه طــور 

میــان اعضــای 1انجمــن بینالمللــی مطالعات کیفیــت زندگی
(متخصصــان رشــتههای مختلــف علمــی) چگونگــی تعامــل
میــان ایــن جنبههــا در ســال  ۱۹۹۸بــه مســئلهای اصلــی
تبدیــل شــده بــود .زیرا تشــخیص و تفکیــک میــان جنبههای
عینــی و ذهنــی محــور فهــم جامعــی از مفهوم کیفیــت زندگی
تلقــی شــده و اولیــن قــدم در تعریــف جامــع از کیفیــت زندگی
پذیــرش اهمیــت هــر موقعیــت و توافــق بــر ســر ایــن اســت
کــه تعریــف از کیفیــت زندگــی بایــد هــر دو جنبــۀ عینــی و
ذهنــی را در نظر بگیــرد (Lawton, 1991; Romney et al.,
 .)1994; Cummins, 2000: 55-56در همین زمینه ،واکاوی
یافتههــای پژوهــش ویلســون میتوانــد مفیــد واقــع شــود.
2

 -1-2بازبینی یافتههای ویلسون

مطالعــۀ ویلســون در دهــۀ  60میــادی دربارۀ اینکه شــادترین
افراد چه کســانی هســتند ،نشــان داد:
 - 1برای اطالع از انجمنها به مطالب بخش کیفیت زندگی در
عرصة جهانی صفحات۲۴۶تا ۲۵۱مراجعه کنید.
2- International Society for Quality of Life Studies
)(ISQOLS

افــرادی کــه فــارغ از جنــس ســامتاند ،درآمــد خوبــی
دارنــد ،دیــندار و متأهلانــد ،در ســنین جوانــی هســتند،
دارای اخــاق کار و تحصیلکردهانــد و از هــوش و فراســت
بیشــتری برخوردارنــد.
بــه نظــر میرســد در مطالعــات اولیــه دربــارۀ بهزیســتی
و کیفیــت زندگــی بحثهــا بیشــتر محــدود بــه متغیرهــای
دموگرافیــک (بیرونــی) بــوده اســت و شــاید مهمتریــن تحول
در ایــن دوره را بایــد توجــه بــه عوامــل درونــی و نقــش ایــن
عوامــل در تنظیــم ،متعــادل کــردن و میانجیگــری اثــرات
محیــط بــر بهزیســتی ذهنــی افــراد دانســت .بنابرایــن ،بــا
گذشــت بیــش از پنجــاه ســال از پژوهــش ویلســون ،بــرای
حرکــت بــه ســوی فهــم جامعتــر از کیفیــت زندگــی و تعامــل
میــان جنبههــای عینــی و ذهنــی ،متغیرهــای کلیــدی او در
ســایۀ یافتههــای تحقیقاتــی ایــن دوره بهطــور بســیار خالصه
بازبینــی 1میشــود.
 سالمت

 - 1بازبینی یافتههای پژوهشی ویلسون با استفاده از گزارش
“ ”Diener, Eunkook, Lucas and Smithکه در بولتن روانشناسی
سال  1999چاپ شده ،صورت گرفته است.

 درآمـد

پژوهشهـا دربارۀ تأثیر درآمـد بر کیفیت زندگی به ابعاد مختلفی
از آن پرداختهانـد ،مانند )1( :رابطۀ میان درآمد و بهزیسـتی ذهنی
در درون یـک جامعه )2( ،تغییرات بهزیسـتی ذهنی در میان افراد
بهدلیـل افزایش یـا کاهش درآمد ،و ( )3روند بهزیسـتی ذهنی در
دورههای رشد اقتصادی.
در بررسـی رابطۀ درآمد فردی و بهزیسـتی ذهنی ،غالب ًا رابطۀ کم
( )0/17 ،0/12اما معناداری گزارش شده است (Veenhoven,
 .)1994; Haring et al., 1984, Diener et al., 1993امـا

برخـی از مطالعـات نیـز هیچ رابطۀ آمـاری معنـاداری نیافتهاند
(.)Oswald, 1997
البتــه بــر اســاس گزارشهای تحقیقاتــی ،ثروتمندها در مقایســه
بــا فقــرا در یــک حــوزۀ جغرافیایــی واحــد تــا انــدازهای (بــه طور
متوســط) شــادترند ،امــا کمــاکان تأثیــر درآمــد انــدک و ناچیــز
اســت ( .)Diener et al., 1985در واقــع ،اگــر فقــر اقتصــادی
ســبب عــدم تأمیــن نیازهــای اساســی شــود ،بــر بهزیســتی
افــراد تأثیرگــذار خواهــد بــود و از ایــن مرحلــه بــه بعــد «فراینــد
ســازگاری» فعــال و رابطــه پیچیدهتــر میشــود.
 تغییــر درآمــد :بــر اســاس مطالعــات انجامشــده،
افزایــش درآمــد ضرورتـ ًا بــا افزایــش بهزیســتی مرتبــط
نیســت .مطالعـهای نشــان میدهد کــه برنــدگان التاری
( )Brickman et al., 1978از ســایرین شــادتر بودهانــد،
امــا نــه در انــدازۀ معنــاداری .در توضیــح چنین شــرایطی
پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بــا تغییرات
درآمــد ممکــن اســت بهطــور موقــت بهزیســتی ذهنــی
فــرد افزایــش یــا کاهــش پیــدا کنــد ،بهخصــوص اگر به
تأمیــن نیازهــای اساســی یــا پیگیــری اهــداف او مربوط
باشــد .امــا بــر اســاس «نظریــۀ ســازگاری» ،بــا گذشــت
زمــان ،افــراد خــود را بــا درآمــد جدیــد ســازگار میکننــد.
 تغییــرات درآمــدی در ســطح ملــی :تغییــرات در
مقیــاس بــزرگ ملــی عواقبــی بــر ســامت روانــی
و بهزیســتی ذهنــی دارد .رکــود اقتصــادی موجــب
بیماریهــای روانــی و افســردگی میشــود .امــا در
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ویلســون بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه ســامت رابطـهای
بســیار قــوی با شــادی و بهزیســتی ذهنــی دارد .او در گــردآوری
اطالعات در زمینۀ ســامت از تفســیر و پنداشــت افراد از سالمت
خودشــان (روش خوداظهــاری) اســتفاده کــرده بــود .بــر اســاس
پژوهشهــای انجامشــده بــه نظــر میرســد کــه ایــن رابطــه
فقــط در روش خوداظهــاری بــه دســت میآیــد ،زیــرا زمانیکــه
اطالعــات عینی ارزیابی ســامت (ارائهشــده از ســوی پزشــکان)
در محاســبات بـ ه کار رفتــه رابطــۀ ضعیفتــری گــزارش شــده
است (Watten et al., 1997; Okun and George, 1984,
.)Brief et al., 1993
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ارزیابــی ســامت از
ســوی فــرد نهتنهــا منعکسکننــدۀ شــرایط واقعــی جســمی،
بلکه میزان ســازگاری احساســی او با شــرایط نیز هســت .گرچه
«ســازگاری» یکــی از رایجتریــن توضیحــات بــرای بیــان رابطۀ
ضعیــف ســامت عینــی و بهزیســتی ذهنــی اســت ،امــا بایــد
تأکیــد کــرد کــه تأثیــرات منفی بیمــاری را بــر بهزیســتی ذهنی
نمیتــوان نادیــده گرفــت و ســازگاری در ایــن حــوزه در همــۀ
مــوارد امکانپذیــر نیســت ( .)Hooker and Siegler, 1992به

طــور خالصــه ،بــه نظــر میرســد پنداشــت از ســامت تأثیرات
بیشــتری بــر بهزیســتی فــرد دارد و مهمتــر از شــاخصهای
عینی ســامت اســت.

نمودار  .1روند تغییرات درآمد و بهزیستی ذهنی در فاصلۀ سالهای ( 1989-1946آمریکا)

منبعDiener et al., 1999: 288 :

شــرایط رشــد اقتصــادی نیــز (نمــودار  )1تغییــری در
بهزیســتی ذهنــی بــه چشــم نمیخــورد (Dooley et
.)al., 1994
 دیـنداری
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گارتنــر و همــکاران در یــک مقالــۀ مــروری بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه شــواهد حاکــی از رابطــۀ دیــن بــا ســامت
روانــی اســت ( ،)Gartner et al., 1991: 16بهویــژه زمانیکه
دیـنداری ـ بـ ه جــای مقیاسهــای نگرشــی ـ بــا رفتارهــای
عینــی اندازهگیــری شــده باشــد ،ماننــد رفتــن بــه کلیســا.
اصــو ًال در یــک جامعــۀ دینــی مــردم بیشــتر رفتارهــای دینــی
از خــود گــزارش میکننــد ،چــون کســانی کــه از هنجارهــا
پیــروی نمیکننــد در چنیــن شــرایطی ســطح پایینتــری از
بهزیســتی ذهنــی را تجربــه خواهنــد کــرد .اینکــه احســاس
گنــاه بهدلیــل عــدم تابعیــت از هنجارهــای جامعــه تــا چــه
انــدازه بــر بهزیســتی ذهنــی افــراد اثــر دارد موضوعــی مهــم
و قابــل مطالعــه اســت (.)Diener et al., 1999: 281
تعــداد دیگــری از مطالعــات بــر اســاس نمونهگیریهــای ملی
نشــان میدهنــد کــه بهزیســتی ذهنــی بهطــور معنــاداری بــا
دیـنداری رابطــه دارد ،گرچــه میــزان اثــر خیلی بزرگ نیســت
(Ellison, 1991; Pollner, 1989; Poloma and Pendleton,

 .)1991بهطــور خالصــه ،دیــنداری میتوانــد بــه زندگــی
روزانــه احســاس معنـیدار بــودن بدهــد و ســایر عوامــل مانند
بــهدســت آوردن شــبکۀ ارتباطــات اجتماعــی ،حمایتهــای

اجتماعــی و هویــت جمعــی را تقویــت کنــد .بهعــاوه ،در دورۀ
بحرانهــای جــدی زندگــی نیــز میتوانــد در ســازگاری فــرد
مؤثــر واقع شــود.
 ازدواج

رابطــۀ مثبــت میــان ازدواج و بهزیســتی ذهنــی همــواره
در تحقیقــات انجامشــده در ســطح ملــی و منطقــهای و در
کشــورهای مختلــف جهــان تأییــد شــده اســت (Gove and
Shin, 1989; White, 1992; Mastekaasa, 1995; Diener

 .)1 et al., 2000پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه متأهــان
در مقایســه بــا آنهایــی کــه هرگــز ازدواج نکردهانــد ،همســر
خــود را از دســت دادهانــد ،یــا از همسرشــان جــدا شــدهاند
شــادی بیشــتری را گــزارش میکننــد .حتــی بــا کنتــرل ســن
و درآمــد رابطــۀ ازدواج و بهزیســتی مثبــت باقــی میمانــد.
تأثیــر ازدواج بــر بهزیســتی ممکن اســت بــرای مــردان و زنان
متفــاوت باشــد ( .)Mroczek and Kolarz, 1998بــر اســاس
یافتههــای مطالعاتــی ( ،)Lee et al., 1991زنــان متأهــل
شــادتر از زنــان ازدواجنکــرده و مــردان متأهــل همواره شــادتر
از مجردهــا بودهانــد.
در مقابــل ایــن پرســش کــه «رضایــت از ازدواج بــرای کلیــت
بهزیســتی مــردان مهمتــر اســت یــا زنــان؟» ،یافتههــای
تحقیقاتــی (;Wood et al., 1989; Gove and Shin, 1989
 )Diener et al., 2000حاکــی از آن اســت کــه ازدواج فوایــد
 -1این مطالعه در  40کشور جهان انجام و نتایج آن مقایسه شده است.

نمودار  .2بهزیستی ذهنی زنان و مردان ازدواجکرده و ازدواجنکرده در سالهای 1989-1972

منبعDiener et al., 1999: 290 :

 سـن

بــر اســاس پژوهش ویلســون ،جوانــی همــواره پیشبینیکنندۀ
شــادی بــوده اســت .امــا مطالعــات پــس از ســالهای ،1967
در مقیاسهــای بــزرگ ،ایــن نتیجهگیــری را بــه چالــش
کشــیده اســت .گرچــه در مــواردی ،بــا بــاال رفتــن ســن ،افــت
کمــی در رضایــت از زندگــی دیــده میشــود ،امــا بــا کنتــرل
ســایر متغیرهــا مثــل درآمــد ایــن کاهــش از بیــن م ـیرود
( .)Shmotkin, 1990مطالعــات بیشــتری در دورههــای اخیــر
گــزارش میکننــد کــه بــا افزایــش ســن رضایــت از زندگــی
غالبـ ًا افزایــش مییابــد یــا حداقــل کاهــش نمییابــد و ایــن
نظــر را کــه مســنترها از همهچیــز ناراضــی هســتند ،رد

 .)Lavery, 1995; Campbell, 1981ایــن نتیجهگیــری را
مطالعــات بینالمللــی هــم تأییــد میکننــد (Inglehart,
.)1990; Veenhoven, 1984; Diener and Suh, 1998
شــاید اختــاف ایــن نتایــج با یافتــۀ ویلســون ناشــی از ازتقای
ســطح بهداشــت و ســامت کل جامعــه از جملــه ســالمندان و
مشــارکت بیشــتر آنهــا در امــور جامعه نســبت به دهۀ شــصت
میــادی اســت .همچنیــن توانایــی ســالمندان را در ســازگاری
بــا شــرایط پیشآمــده نشــان میدهــد.
 تفاوتهای جنسـی :زنان و مـردان

ویلســون در گــزارش خــود فقــط بــه یــک مطالعــه دربــارۀ
تفــاوت بهزیســتی ذهنــی زنــان و مــردان اشــاره میکنــد
(Gurin et al., 1960؛ بــه نقــل از )Diener et al., 1991؛
پیمایشــی کــه در آن هیــچ تفاوتــی میــان زنــان و مــردان
دیــده نشــده بــود .در یــک فراتحلیــل در ســال  1984گــزارش
شــده کــه مــردان تــا انــدازهای شــادتر از زنــان هســتند ،امــا
میـ�زان تفـ�اوت بهدسـ�تآمده بسـ�یار انـ�دک اسـ�ت (�Har
 .)ing et al, 1984در تحلیلــی از یافتههــای دو مطالعــۀ
بینالمللــی در مقیــاس بــزرگ پژوهشــگران گــزارش میکنند
کــه در اغلــب کشــورها زنــان احساســات (عاطفــه) ناخوشــایند
بیشــتری را تجربــه میکننــد ،امــا تفاوتهــای جنســیتی
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بیشــتری در زمینــۀ ایجاد احساســات و عواطف مثبــت در زنان
دارد ،امــا از نظــر رضایــت از زندگــی میــان زنــان و مــردان
متأهــل تفاوتــی وجــود نــدارد ( .)Diener et al., 2000گرچه
درک چگونگــی رابطــۀ علّــی بیــن موقعیت ازدواج و بهزیســتی
ذهنــی و تأثیــر عوامــل فرهنگــی و نگــرش جامعــه نســبت به
ازدواج بــه مطالعــات بیشــتری نیــاز دارد ،امــا در یافتههــای
یــک مطالعــۀ طولــی در میان شــش حــوزۀ مورد بررســی مثل
ســامت و شــغل فقط «رضایت از ازدواج» رابطــۀ معنادار علّی
بــر رضایــت از کلیــت زندگــی را نشــان داده اســت (Headey
.)et al., 1991

میکننــد (Herzog and Reodgers, 1981; Horley and

نمودار  .3بهزیستی ذهنی زنان و مردان ازدواجکرده و ازدواجنکرده در سالهای 1989-1972

منبعDiener et al., 1999: 292 :

معنــاداری در بهزیســتی ذهنــی بــه دســت نیامــده اســت
(Shmotkin, 1990; Warr and Payne, 1982; White,
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 .)1992چنیــن یافتـهای بــا اطالعاتــی کــه میــزان افســردگی
زنــان را در جمعیــت عــادی بیشــتر از مــردان نشــان میدهــد
در تناقــض اســت ( .)Eaton and Kessler, 1981در توضیــح
ایــن پارادوکــس پژوهشــگران بــر ایــن نظرنــد کــه بهطــور
متوســط زنــان احساســات منفــی و مثبــت را بــا فراوانــی و
شــدت بیشــتری از مــردان تجربــه میکننــد ،در حالــیکــه
غالبــ ًا بهزیســتی ذهنــی باالیــی را هــم گــزارش میکننــد.
بــه نظــر میرســد زنــان میتواننــد میــان احساســات منفــی
و مثبــت تعــادل برقــرار کننــد و در نتیجــه بهزیســتی ذهنــی
مشــابه مــردان را بــه دســت آورنــد (;Wood et al., 1989
.)Lee et al., 1991
 وجـدان/اخالق کار

1

در یــک بررســی مبتنی بــر فراتحلیل  34مطالعه ،پژوهشــگران
همبســتگی میــان رضایــت از کار و رضایــت از زندگــی را
گــزارش کردهانــد .ایــن رابطــه میتوانــد ناشــی از روابــط
اجتماعــی مثبــت و احســاس هویت و معنی در زندگی بهســبب
کار و فعالیــت باشــد .برخــی از مطالعــات در دهههــای اخیــر ،با
گســترش بــازار کار ،فرصتهــای شــغلی بیشــتر و تغییــرات
نقشهــای اجتماعــی ،قویتــر شــدن رابطــۀ میــان رضایــت از
کار و رضایــت از زندگــی را در جامعــۀ زنــان گــزارش کردهانــد
1- job morale

( .)Tait et al., 1989پژوهشــگران ویژگیهــای شــغل و
دالیلــی را کــه موجــب رضایــت کارکنــان میشــود بررســی
کردهانــد .یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه بهطــور مثــال
رضایــت درونــی و فوایــد اجتماعــی از پیشبینیکنندههــای
مهــم رضایــت از کار و زندگــی هســتند ( )Mottaz, 1985و
ســاعات کار و بهزیســتی از طریــق عوامــل میانجــی دیگــری
میتواننــد بــا هــم رابطــۀ مثبــت داشــته باشــند (Gechman
and Wiener, 1975؛ بــه نقــل از .)Diener et al., 1999
پژوهشهــای انجامشــده دربــارۀ رابطــۀ میــان رضایــت از کار
و زندگــی اطالعــات چندانــی در مــورد جهــت علّــی ایــن تأثیر
میــان بهزیســتی ذهنــی و رضایــت از کار ارائــه نمیکننــد.
بنابرایــن ،ایــن پرســش کمــاکان باقــی اســت که «آیا کســانی
کــه از زندگیشــان راضیانــد بیشــتر بــه کســب رضایــت از
کارشــان متمایــل هســتند ( )Stones and Kozma, 1986یــا
برعکس؟»
 تحصـیالت

در پژوهشهــای انجامشــده رابطــۀ کــم ولــی معنــاداری
میــان آمــوزش و بهزیســتی ذهنــی بــه دســت آمــده اســت
( .)Campbell et al., 1976بــر اســاس یافتههــای مطالعاتی،
رابطــۀ آمــوزش و بهزیســتی میــان افــرادی که درآمــد کمتری
دارنــد ،بیشــتر اســت ( )Diener et al., 1993و مشــابه همین
وضعیـ�ت در کشـ�ورهای فقیـ�ر بـ�ه چشـ�م میخـ�ودرد (�Veen

 .)hoven, 1994بخشــی از رابطــۀ میــان آموزش و بهزیســتی
ذهنــی احتمــا ًال ناشــی از رابطــۀ آمــوزش بــا درآمــد و وضعیت
شــغلی اســت .در واقــع ،آمــوزش ممکن اســت فقــط بهصورت
غیرمســتقیم بــا بهزیســتی فــرد مرتبــط باشــد .البتــه منصفانــه
بایــد اذعــان کــرد کــه آمــوزش تأثیــرات مثبتــی هــم بــر
بهزیســتی ذهنــی دارد ،زیــرا ســبب دسترســی بیشــتر افــراد
بــه اطالعــات و اهــداف یــا ســازگاری بهتــر بــا شــرایط جهان
اطــراف میشــود.
البتــه تحصیلکــردگان در صورتــیکــه بــه شــغلی دســت
نیابنــد و بیــکار بماننــد در مقایســه بــا کمترآموزشدیدههــا
فشــار روانــی بیشــتری را تجربــه میکننــد کــه تأثیــرات منفی
بــر بهزیســتی آنهــا خواهــد داشــت (Clark and Oswald,
 .)1994بنابرایــن ،اگــر آمــوزش بــه انتظــارات تحققنیافتــه
بینجامــد ،ممکــن اســت بهزیســتی ذهنــی را کاهــش دهــد.
 فراسـت و هـوش

ضربالمثلــی میــان اغلــب ملتهــا رواج دارد بــا ایــن مضمون
کــه «ثــروت خوشــبختی نمـیآورد» یا «ثــروت همیشــه برابر
بــا شــادی نیســت» .ایــن ضربالمثــل در واقــع یــک جنبــۀ
عینــی از زندگــی (ثــروت) در ارتبــاط بــا یــک بُعــد ذهنــی
(خوشبختی/بهزیســتی ذهنــی) را طــرح میکنــد .شــواهد
تجربــی ایــن ضربالمثل پــس از پذیــرش اهمیــت متغیرهای
درونــی فــرد (ذهنی) عــاوه بر عوامــل بیرونــی و دموگرافیک
(عینــی) در کیفیــت زندگــی و چگونگــی ترکیــب ایــن ابعــاد
ـ کــه ممکــن اســت وضعیــت بــد یــا خــوب کیفیــت زندگــی
را آشــکار کنــد ـ در پژوهشهــای دهههــای اخیــر کامــ ً
ا
چشــمگیر اســت.
ماهیــت رابطــۀ میان ابعــاد عینــی و ذهنی 1و چگونگــی ارتباط
در درون ابعــاد عینــی و ذهنــی 2ســبب تأکیــد پژوهشــگران بر
رابطــۀ متقابــل ایــن دو و در عیــن حــال تفکیک ایــن دو جنبه
از یکدیگر شــده اســت (Borthwick-Duffy; 1992; Evans,
 .)1994; Lawton, 1991ضربالمثــل فــوق نشــان میدهــد
کــه وضعیــت عینــی یــک فــرد یــا اجتمــاع بــا شــرایط ذهنــی
لزوم ًا یکســان و هماهنــگ نیســت (Boyer and Savageau,
 ،)1981زیــرا هــر یــک بــر اســاس معیارهــای کامـ ً
ا متفاوتی
(جــدول  )2ســنجیده میشــوند (Heady and Wearing,
 .)1992در حالــیکــه همبســتگی میــان معیارهــای عینــی و
ذهنــی کــم و قابــل چشمپوشــی گــزارش شــده ،معیارهــای
عینــی یــا ذهنــی همبســتگی بیشــتری را بــا یکدیگــر نشــان
میدهنــد (.)Cummins, 2000: 58
دالیــل همبســتگی میــان معیارهــای عینــی ســاده اســت.
متغیرهایــی کــه شــرایط عینــی کیفیــت زندگــی را تعییــن
میکننــد بــه میــزان زیــادی تحــت تأثیــر چنــد متغیــر
کلیــدی قــرار میگیرنــد کــه ایــن متغیرهــا خــود بــا یکدیگــر
همبســتگی دارنــد .بــه طــور مثال افــرادی که شــغل بــا درآمد
بــاال دارنــد غالب ـ ًا بهتــر آمــوزش دیدهانــد و ســالمترند ،زیــرا
میتواننــد مــواد غذایــی خــوب مصــرف کنند و هزینــۀ خدمات
بهداشــتی-درمانی را بپردازنــد .در نقطــۀ مقابــل ،افــرادی کــه
از سیســتم رفاهــی دولتــی اســتفاده میکننــد کمتــر آمــوزش
دیدهانــد و از ســامت کمتــری نیــز برخوردارنــد .بنابرایــن ،در
1- inter correlation
2- intra correlation
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یافتههــای مطالعــۀ ویلســون نشــاندهندۀ رابطــۀ میــان
شــادی بــا هــوش فقــط در مــواردی اســت کــه کمهوشــی
مانــع موفقیتهــای اقتصــادی فــرد شــود .امــا پژوهشهــای
دیگــری فراســت را یکــی از قویتریــن پیشبینیکنندههــای
بهزیســتی یافتهانــد ( .)Campbell et al., 1976در ایــن
اختــاف نظرهــا نحــوۀ اندازهگیــری هــوش (ارزیابــی
مصاحبهکننــده ،اســتفاده از تســت اســتاندارد هــوش و)...
همــواره مســئلهای چالشبرانگیــز بــوده اســت .امــا بــه هــر
حــال تعــدادی از مطالعــات رابطهای میــان رضایــت از زندگی،
شــادی و فراســت نیافتهانــد (Sigelman, 1981; Watten
 .)et al., 1995شــاید رابطــۀ هــوش و بهزیســتی ذهنــی بــه
میــزان حضــور و مشــارکت افــراد باهــوش در جامعــه بســتگی
داشــته باشــد.
بازبینــی یافتههــای پژوهــش ویلســون در ســایۀ یافتههــای
مطالعاتــی پنجاه ســال اخیــر اهمیت متغیرهــای دموگرافیک را
در کیفیــت زندگــی بهکلــی رد نمیکنــد .تأییــد رابطــۀ شــادی
بــا برخــی از متغیرهــا ماننــد ازدواج یــا رفتارهــای دینــی و ر ِد
رابطــۀ میــان برخــی دیگــر همچون ســن ،درآمد یا نوســان آن
ـرورت در نظــر گرفتــن
در طــول دورۀ زندگــی نشــاندهندۀ ضـ ِ
ویژگیهــای دموگرافیــک همــراه بــا متغیرهــای ذهنــی (مانند
پنداشــت از ســامت) در مطالعــات کیفیــت زندگی اســت.

 -2-2تفکیک و رابطۀ ابعاد عینی و ذهنی

جدول  .2ارتباط بین شاخصهای کلی عینی و ذهنی کیفیت زندگی

*
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مطالعات

عینی با عینی ()r

ذهنی با ذهنی ()r

عینی با ذهنی ()r

(Pollner (1989
()N=3018

آموزش با درآمد
()0/40

رضایت از زندگی با شادی
()0/33

ترکیب
()0/7 ،0/12 ،0/11 ،0/18

(Breif et al. (1993
()N=443

سالمت

رضایت از زندگی با احساس مثبت
()0/23

ترکیب
()0/10 ،0/01

(Judge & Locke (1993
()N=217

حقوق با ساعات کار
()0/31

رضایت از زندگی با احساس مثبت
()0/36

ترکیب
()0/17 ،0/10 ،0/02 ،-0/02

(Mookherjee )1992
()N=2529

درآمد در مقابل آموزش
()0/31

رضایت

LaBarbera & Gurhan
()1997
()N=241

آموزش با درآمد
()0/24

بهزیستی ذهنی با استرس
()-0/22

(Shin & Johnson )1978
()N=665

درآمد

**

ترکیب
()0/33 ،0/17

**

ترکیب
()0/23 ،0/06 ،0/23 ،0/13

شادی

**

0/11

**

ترکیب
()0/08 ،0/08 ،-0/01 ،0/04
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(Kelley & Evans )1996
()N=1422

**

درآمد ،آموزش

رضایت از زندگی ،هدف زندگی

(Kelley & Evans (1996
()N=2251

درآمد با آموزش
()0/31

رضایت از زندگی با رضایت از
وضعیت مالی ()0/64

ترکیب
()0/14 ،0/28 ،0/07 ،0/07

Woodruff & Conway
()1992
()N=430

تناسب (اندام) فیزیکی

کیفیت زندگی ذهنی با پنداشت از
سالمتی ()0/40

ترکیب
()0/14 ،0/21

Judge & Watanabe
()1993
()N=430

آموزش با دستمزد
()0/30

رضایت از زندگی با رضایت از
شغل ()0/41

ترکیب
()0/07 ،0/17 ،0/02 ،0/12

**

**

* این جدول شامل  10مطالعه در جامعۀ غربی است که بهطور تصادفی انتخاب شده و همبستگی بین  3متغیر که حداقل یکی از آنها جنبۀ عینی و
ذهنی را در بر میگرفته و با موضوع مرتبط بوده ،تدوین شده است.
** فقط یک شاخص مطالعه شده است.
منبعCummins, 2000: 60 :

یــک جامعــۀ عــادی ،ایــن متغیرهــا با هــم رابطــۀ قــوی دارند.
دلیــل اینکــه میــان معیارهای ذهنی امکان همبســتگی بیشــتر
اســت نیــز بحثــی شــبیه اســتدالل فــوق اســت .مردمــی کــه
شــادند بیشــتر از زندگیشــان راضــی هســتند و نشــانههای
بســیار کمــی از افســردگی دارنــد .بدیــن ترتیــب ،همبســتگی
متقابــل میان معیارهــای کیفیت زندگــی در درون ابعاد عینی و
ابعــاد ذهنــی بیشــتر از همبســتگی میــان ابعــاد عینــی و ذهنی
اســت (.)Cummins, 2000
دالیــل همبســتگی کــم و قابــل اغمــاض میــان ابعــاد عینــی
و ذهنــی زندگــی پیچیــد ه اســت .برخی از پژوهشــگران ســعی

کردهانــد آن را بــا موضــوع «تمایــل بــه حفــظ بهزیســتی » و
تأثیــر عوامــل روانشــناختی توضیــح دهنــد (McCrea et al.,
)2006: 80؛ بــه ایــن معنــی کــه درک وقایــع منفــی زندگــی
باعــث افــت بهزیســتی ذهنــی میشــود ،امــا ایــن تأثیــر
معمــو ًال کوتاهمــدت اســت و مــردم بیشــتر تمایــل دارنــد
بــه شــرایط اولیــۀ خــود بازگردنــد (Heady and Wearing,
 .)1992; Cummins, 1995, 1999بهطور مثال حفظ ســطح
تعــادل ذهنــی بــه حفــظ فشــار خــون در یــک انــدازۀ نرمــال
تشــبیه شــده اســت؛ همچنانکــه گرفتگــی رگهــای قلــب
میتوانــد بــا بــاال رفتــن فشــار خــون شــرایط حــادی را ب ـ ه
1

1- well-being homeostasis

 -3-2تعیینکنندههای کیفیت زندگی

مطالعــات بســیاری بــا تفکیــک جنبههــای عینــی و ذهنــی
بــه بررســی رابطــۀ میــان کیفیــت زندگــی و متغیرهایــی که در
ایــن دو جنبــه جــای میگیرنــد ،پرداختهانــد .ایــن مطالعــات را
میتــوان در ســه گروه دســتهبندی کــرد :متغیرهــای اجتماعی/

تحقیقــات کیفیــت زندگــی ،رابطــۀ ضعیــف میــان
بهزیســتی و ویژگیهــای اجتماعــی -اقتصــادی فــرد
ماننــد ســن ،جنــس ،نــژاد ،درآمــد و وضعیــت تأهــل و
آمــوزش اســت .در برخــی از پژوهشهــا همــۀ ایــن
متغیرهــا بهنــدرت بیــش از  10درصــد از واریانس مرتبط
بــا شــادی یــا رضایــت از کلیــت زندگــی را توضیــح
میدهنــد .تحقیقــات دیگــری گــزارش میکننــد کــه
عوامــل دموگرافیــک کمتــر از  20درصــد از بهزیســتی
ذهنــی را توضیــح دادهانــد (;Campbell et al., 1976
 .)Andrews and Withey, 1976البتــه در زمینــۀ
ارزیابــی یــک حــوزۀ خــاص از زندگــی ،مثــ ً
ا شــغل
و روابــط خانوادگــی ،واریانــس کمــی بیشــتری توضیــح
داده شــده اســت (Micholas, 1985; Lever, 2000:
.)188-189
 متغیرهــای روانشــناختی :روانشناســان بــاور دارنــد
کــه شــاخصهای اجتماعــی بهتنهایــی کیفیــت زندگــی
را تعییــن نمیکننــد ،زیــرا افــراد واکنشهــای متفاوتــی
در یــک موقعیــت واحــد دارنــد و شــرایط را بــر اســاس
تجربیات پیشــین ،انتظــارات و ارزشهــای منحصربهفرد
خودشــان ارزیابــی میکننــد (.)Diener and Suh, 1997
از ســوی دیگــر ،تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه کیفیــت
یــک مفهــوم ذهنــی اســت و برخــی از ویژگیهــای شــخصیتی
و متغیرهــای روانشــناختی بــا کیفیــت زندگی رابطۀ قــوی دارند
( .)Pavot, 2006: 394; Lever, 2000: 189پژوهشهــای
بســیاری گــزارش کردهانــد کــه رابطــۀ اندکــی میــان معیارهای
عینــی از یــک شــرایط و معیارهــای ذهنــی از همــان شــرایط
وجــود دارد و ســعی شــده اســت نشــان داده شــود کــه ایــن دو
معیــار دو مفهــوم متفــاوت هســتند (.)Milbrath, 1979: 34
ی کــه رابطــۀ مثبــت کنتــرل
برخــی از مطالعــات نیــز در حال ـ 
درونــی فــرد بــر زندگــی خــود ،احســاس لیاقــت و توانمنــدی را
بــا کیفیــت زندگــی نشــان دادهانــد بــه رابطــۀ منفــی متغیرهایی
ماننــد اضطــراب ،افســردگی و فشــار روانــی بــا کیفیــت زندگــی
پرداختهانــد.
بهطــور یقیــن ،ســهم روانشناســان در بــارز کردن قلمــرو ذهنی
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وجــود آورد ،شــرایط عینــی حــاد نیــز (ماننــد فشــار ناشــی از
مراقبــت از یــک فــرد ناتــوان جســمی) میتوانــد ســطح تعادل
یــا بهزیســتی ذهنــی و تــوان ســازگاری را از فــرد بگیــرد.
امــا انســانها یــاد گرفتهانــد و ایــن توانایــی را بــ ه دســت
آوردهانــد کــه ســطح بهزیســتی ذهنــی خــود را در صــورت
شــرایط نامســاعد محیطــی حفــظ کننــد .یعنــی تــا جایــی که
شــرایط محیطــی امــکان ســازگاری بدهــد ،رابطــۀ ضعیفــی
میــان جنبههــای عینــی و ذهنــی بهزیســتی وجــود خواهــد
داشــت .در صورتــی کــه اگــر اتفاقــی رخ دهــد کــه از آســتانۀ
ســازگاری فراتــر بــرود ،شــرایط ســخت عینــی زندگــی ســبب
کاهــش کیفیــت زندگــی میشــود .در ایــن حالــت ابعــاد عینی
و ذهنــی شــاخصهایی هســتند کــه بــا رابطــۀ قویتــر بــا
هــم تغییــر میکننــد .بنابرایــن شــرایط عینــی و ذهنــی لزومـ ًا
از یکدیگــر مســتقل نیســتند و رابطــۀ میــان ایــن دو خطــی
نیســت .همبســتگی میــان ایــن ابعــاد ،در شــرایطی کــه جنبــۀ
عینــی بــه ســطوح پایینتــری افــت کــرده باشــد ،افزایــش
مییابــد (.)Cummins, 2000: 63
مثــ ً
ا میتــوان بــه رابطــۀ درآمــد و کیفیــت زندگــی
نــگاه کــرد :وقتــی درآمــد افــراد دهکهــای فقیر بیشــتر
میشــود شــادی آنهــا بهســرعت افزایــش مییابــد،
در حالــیکــه همیــن میــزان افزایــش درآمــد هیــچ
تغییــری در شــادی افــراد طبقــات بــاالی درآمــدی ایجاد
ی کــه در طبقــات اخیــر هیچ
نمیکنــد .بنابرایــن ،در حالـ 
رابط ـهای میــان بهزیســتی عینــی و ذهنــی بــه چشــم
نمیخــورد ،تغییــر در بهزیســتی افــراد در ســطح خیلــی
پاییــن درآمــدی باالترین همبســتگی را میــان جنبههای
عینــی و ذهنــی نشــان میدهــد.
بــه ایــن ترتیــب ،ضــرورت توجــه بــه رابطــۀ متقابــل میــان
جنبههــای عینــی و ذهنــی ،مطالعــات کیفیــت زندگــی را بــه
ســوی یــک مــدل تعاملی ســوق داده اســت که دامنۀ وســیعی
از متغیرهــا را در بــر میگیــرد.

دموگرافیــک ،متغیرهــای روانشــناختی ،و حوزههــای زندگی.
 متغیرهــای اجتماعــی :یکــی از یافتههــای شــگفتآور

جدول  .3نتایج مصاحبۀ آزاد بر حسب طبقات اجتماعی-اقتصادی (شهر مکزیک)

حوزهها

*

متوسط به پایین

با درآمد پایین

مجموع

روابط همسری

متوسط به باال
188

متوسط

171

817

230

228

792

روابط خانوادگی

162

178

256

196

شغل

155

170

157

173

655

فرزندان

121

148

182

176

627

بهزیستیاقتصادی

126

136

173

169

604

رشد فردی

101

138

82

81

402

تصور از خود

95

139

60

80

374

بهزیستی فیزیکی و سالمتی

58

101

94

87

340

معاشرت

68

100

75

49

292

محیط اطراف

57

79

79

36

251

فعالیتهای اوقات فراعت

73

91

61

73

298

دوستانصمیمی

48

51

28

22

149

کارهای خانه

26

32

38

40

136

* این جدول دربرگیرندۀ همۀ پاسخگویان است .یعنی کسانی را که متأهل نبودهاند ،فرزند نداشتهاند و شاغل نبودهاند نیز شامل شده است.
منبعLever, 2000: 193 :

28
شمارة۶۱

تجربــۀ بشــری بهعنــوان بخــش اصلــی تعیینکننــدۀ کیفیــت
زندگــی بســیار زیاد اســت .به نظــر روانشناســان ،بــرای توضیح
کیفیــت زندگــی تمرکــز بــر «بســتر »1اجتماعی-اقتصــادی فرد
کفایــت نمیکنــد ،بلکــه یــک ســازۀ پیچیــدۀ درونــی وجــود
دارد کــه فــرد بهصــورت درونــی جهــان اطــراف را از طریــق آن
درک و تعریــف میکنــد ( .)Lever, 2000:187بنابرایــن ،معنی
دقیــق بُعــد ذهنــی بســتگی دارد به «بســتری» کــه در آن به کار
بــرده میشــود ،و ارزیابــی ذهنــی فــرد از شــرایط عینــی زندگــی
و رضایــت از زندگــی بــه ارزیابــی ادراکی و عاطفی فــرد از زندگی
خــود بازمیگــردد (.)Diener et al., 2000
 حوزههــای زندگــی :2یافتههــای تحقیقاتــی نشــان
میدهنــد کــه میــزان رضایــت از حوزههــای خاصــی از
زندگــی یــک فــرد از قویتریــن پیشبینیکنندههــای
کلیــت بهزیســتی اوســت .ایــن حوزههــا غالبـ ًا در مطالعات
عبارتانــد از خانــواده ،کار ،مســکن ،ســامت ،درآمــد،
روابــط اجتماعــی ،وضعیــت تأهــل ،ســن ،محیط اطــراف،
1- context
2- life domains

فعالیتهــای اوقــات فراغــت ،بُعــد معنــوی و.3...
ایــن خــط از تحقیقــات را پژوهشــگران بســیاری دنبــال
کردهانـ�د (�Heady ,1981; Andrews and Robin
son, 1991; Bowling and Windsor, 2001; Bowl-

 .)ing, 1995مثــ ً
ا مطالعــهای کــه در شــهر مکزیــک
دربــارۀ کیفیــت زندگــی و حوزههــای مهــم زندگــی انجام
شــده ( )Lever, 2000: 187-208نشــان میدهــد کــه
کدامیــک از حوزههــای زندگــی اهمیــت بیشــتری بــرای
مــردم داشــته اســت .در ایــن مطالعــه کیفیــت زندگــی بــر
اســاس رابطــۀ میــان رضایــت فــرد از یــک حــوزه و نظر او
دربــارۀ اهمیــت آن حوزه در زندگیاش تعریف شــده اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،رابطــۀ اهمیت یــک حــوزه و رضایت از
آن حــوزه تعیینکننــدۀ کیفیــت زندگــی فــرد تلقــی شــده
اســت .در ایــن مطالعــه ،ابتــدا مــردم ســاکن در  18محلــۀ
شــهر مکزیــک حوزههــای مهــم کیفیــت زندگــی خــود را
بــه ترتیــب اهمیــت مشــخص کردهانــد و ســپس میــزان
رضایــت مــردم از ایــن حوزههــا بــه تفکیــک طبقــات
3- spiritual

اقتصادی-اجتماعــی گــردآوری و گــزارش شــده اســت.
حوزههایــی کــه مــردم بیــش از همــه بهعنــوان حوزههای
مهــم در کیفیــت زندگیشــان اعــام کردهانــد بــه ترتیــب
روابــط همســری ،خانــواده ،کار و ســپس بچههــا هســتند.
تحلیلهــای آمــاری دادههــا حاکــی از آن اســت کــه
تفاوتهــای معنــاداری در کیفیــت زندگی افــراد به تفکیک
طبقــۀ اقتصادی-اجتماعــی وجود دارد و اهمیت بهزیســتی
اقتصادی ،رشــد فــردی و چگونگــی گذران اوقــات فراغت
در کیفیــت زندگــی افــراد در طبقــۀ اقتصادی-اجتماعــی
باالتــر بهطــور معنــاداری از ســایر طبقــات بیشــتر اســت.
جمعبنــدی کلــی مطالعــات دربــارۀ تعیینکنندههــای کیفیــت
زندگــی نشــاندهندۀ چگونگــی رابطــۀ متغیرهــای اجتماعــی،
تأثیــر عوامــل درونــی و ذهنــی افراد بر تفســیر شــرایط محیطی
و رابطــۀ پیچیــدۀ شــاخصهای عینــی و ذهنــی بــا رضایــت
از حوزههــای زندگــی و کلیــت کیفیــت زندگــی اســت .بــه
نظــر میرســد گســتردگی و دشــواری ترکیــب ایــن جنبههــا
و روشهــای اندازهگیــری متفاوتــی کــه میطلبنــد ســبب
شــده اغلــب پژوهشهــا بــر یــک جنبــه یــا تعــداد محــدودی از
حوزههــا متمرکــز شــوند .بنابرایــن ،شــواهد تجربــی چندانــی از
مــدل تعاملــی کیفیــت زندگــی کــه همــۀ جنبههــا را بــا هــم و
در کل مطالعــه کــرده باشــد ،بــه دســت نیامــد.
مــروری بــر پژوهشهــای انجامشــده نشــان میدهــد کــه
در فراینــد تحــول مفهــوم کیفیــت زندگــی و تبدیــل آن از یــک
موضــوع تکرشــتهای بــه چندرشــتهای و از یــک مفهــوم
تکبعــدی بــه مــدل تعاملــی ،توجــه پژوهشــگران رشــتههای
نســبت ًا جدیــد علمــی ماننــد مدیریت/روانشناســی صنعتــی
(Andrews and Withey, 1976; Schmitt and Bedian,
 ،)1982; Cummings and Worley, 2001بازاریابی (Sirgy,

 ،)2001, 2006و برنامهریــزی شــهری (;Elgin et al., 1974

 )Cicerchia, 1996; Cramer et al., 2004بــه ایــن حــوزه
ی کــه پژوهشــگران حــوزۀ علــوم
جلــب شــده اســت .در حال ـ 
انســانی ویژگیهــای اجتماعی-اقتصــادی فــرد را در رابطــه بــا
برداش ـتهای ذهنــی مطالعــه میکننــد ،برنامهریــزان شــهری
علیاالصــول مشــخصات محیــط شــهری و ارزیابــی ایــن
مشــخصات را از نظــر ســاکنان شــهر مدنظــر دارنــد .امــا در این

ذهنــی را بررســی کردهانــد (.)McCrea et al, 2006: 81
 در گذشــتهها غالبــ ًا فــرض بــر ایــن بــوده کــه بهتــر
شــدن شــرایط عینــی کیفیــت زندگی شــهری بــه ارتقای
تجربــۀ ذهنــی زندگــی میانجامــد ،امــا بر پایــۀ بحثهای
پیشــین و بهطــور خالصــه تعریــف شــاخصهای عینــی
بــر پایــۀ تجربــۀ عمومــی ،در مقابــل شــاخصهای ذهنی
بــر پایــۀ تجربــۀ خصوصــی (درونــی فــرد) (Cummins,
 ،)2000: 56ایــن فــرض کــه بهبــود یکــی بــه بهبــود
دیگــری میانجامــد بهطــور جــدی مــورد تردیــد قــرار
گرفتــه اســت (McCrea et al., 2006: 80; Serag El
.)Din et al., 2013; Feneri et al., 2013; Das, 2008
در میــان شــواهد تجربــی کــه به مطالعــۀ کیفیــت زندگی
در ابعــاد عینــی و ذهنــی پرداختهانــد اطالعــات یک نمونۀ
قابــل دسترســی بــا توضیــح بیشــتری ارائــه میشــود.
ایــن مطالعــه در چارچــوب رویکــرد از پاییــن بــه بــاال و
در جنــوب شــرقی اســترالیا 1انجــام شــده اســت .بــرای
مشــخصکردن مــکان فــرد پاســخگو و اطالعــات عینــی
دربــارۀ محیــط شــهری از سیســتم  2 GISاســتفاده شــده و
بــرای گــردآوری اطالعات دربــارۀ ارزیابی ذهنــی از محیط
شــهری بــه پاســخگویان تعیینشــده مراجعــه شــده اســت:
 معیارهــای عینــی شــامل :دسترســی بــه خدمــاتآموزشــی (مــدارس متوســطه) ،مراکــز خریــد ،امکانــات
ورزشــی ،و بیمارســتان .همچنین تراکم جمعیت و مســکن
و هزینــۀ مســکن (هزینــۀ خریــد و اجــاره).
1- Queensland
2- Geographic Information System
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 -4-2شواهد تجربی از مدل تعاملی کیفیت زندگی

زمینــه ،ایــن گروه از پژوهشــگران با دو مســئلۀ مهــم روبهرویند:
 در برخــی از مطالعــات کیفیــت زندگــی ،چــون معیارهــای
عینــی و ذهنــی هــر دو در ســطح فــرد بررســی میشــوند،
اندازهگیــری آن بهطــور نســبی ســاده و روشــن بــه نظــر
میرســد ،ماننــد میــزان درآمــد فــرد و رضایــت او از درآمــد
کسبشــده .امــا در مطالعــۀ کیفیــت زندگی شــهری ،چون
شــاخصهای عینــی بــه محیــط شــهری تعلــق دارد و
ارزیابــی ذهنــی در ســطح فردی صــورت میگیــرد ،اتصال
ایــن دو و روشهــای مطالعــۀ آن چنــدان ســاده نیســت.
شــاید بــه همیــن دلیــل مطالعات کیفیــت زندگی شــهری
بهطــور معمــول شــاخصهای عینــی و یا فقــط معیارهای

شکل  .1مدل معادلۀ ساختاری با فرضیهها

منبعMcCrea et al., 2006: 88 :
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 معیارهــای ذهنــی شــامل :رضایــت از دسترســیبــه مــدارس متوســطه ،ســوپرمارکت ،امکانــات ورزشــی ،و
بیمارســتان .همچنین رضایت از ازدحام جمعیت ،پنداشــت
از آلودگــی هــوا ،آلودگــی صوتــی ،تراکم ترافیــک و هزینۀ
مســکن
معیارهــای کیفیــت زندگــی شــهری شــامل:

رضایــت از همســایگی ،رضایت از محیط محلــی ،رضایت
از منطقــه ،و کیفیــت زندگــی منطقــهای
نتایــج مطالعه نشــان میدهــد که رابطــۀ میان معیارهــای عینی
و ذهنــی بــا محیــط شــهری قــوی نیســت .ایــن یافتــه مطابــق
نتایجــی اســت کــه در ســایر تحقیقــات مربــوط بــه حوزههــای
زندگــی بــهدســت آمــده اســت .بهطورکلــی ،شــاخصهای
عینــی حوزههــا ،پیشبینیکننــدۀ ضعیفــی از رضایــت از همــان

حوزههــا هســتند (Cummins, 2000; Evans and Huxley,

 )2002و همچنانکــه انتظــار میرفــت متغیرهــای عینــی
(دسترســی ،تراکــم و هزینــۀ زندگی) همبســتگی متقابــل دارند.
ایــن یافته مشــابه یافتۀ پژوهشــگران دیگری اســت کــه گزارش
کردهانــد ( )Cummins, 2000متغیرهــای عینــی بــا یکدیگــر
بیشــتر رابطــه دارنــد تــا بــا متغیرهــای ذهنــی .ایــن پژوهــش
بهعنــوان یــک نمونــه ،ضمــن نشــاندادن دشــواری روشهای

اندازهگیــری و هزینهبــر بــودن اینگونــه مطالعــات ،گویــای این
نتیجــۀ مهــم اســت کــه روابط دنیــای عینــی همیشــه در دنیای
ذهنــی انعــکاس نمییابــد .در نتیجــه ،بایــد در ایــن تفســیر کــه
بهبــود شــاخصهای عینــی در کیفیــت زندگــی شــهری بــه
بهبــود شــاخصهای ذهنــی میانجامــد بســیار محتــاط بــود.

 -3نتیجهگـیری

اهمیــت «کیفیــت زندگــی» را میتــوان در توجــه رشــتههای
علمــی گوناگــون بــه آن و در اختراع ابــزار و روشهــای متنوعی
دیــد کــه بــرای زندگــی طوالنیتــر و راحتتــر انســانها ،هــر
روزه ،در گوشــه و کنــار جهــان ارائــه میشــود .آن را میتــوان
در سیاسـتهای اجتماعــی و اقتصــادی دولتهــا بــرای تأمیــن
رفــاه و آســایش شــهروندان مالحظــه کــرد و میتــوان در
تخصیــص اعتبــارات بــه صدهــا پژوهشــی دیــد که بــرای فهم
بهتــر از چگونگــی ایــن مفهــوم انجــام میشــود .بــا انجــام ایــن
پژوهشهــا ،امــروزه بیــش از گذشــته ،اطالعاتــی دربــارۀ عوامل
مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی به دســت آمــده و بــا افزایــش دانش
مــا پیچیدگیهــای موضــوع بیشــتر آشــکار شــده اســت .کیفیت
زندگــی مفهومــی بهغایت پیچیده اســت کــه بهطور مســتمر در
ـال «شــدن» و تحــول اســت .نشــانههای پیچیدگــی موضوع
حـ ِ
را در:

ـ دیدگاههــای متفــاوت رشــتههای علمــی نســبت بــه
تعریــف و شــاخصهای آن
ـ گستردگی عوامل تعیینکنندۀ کیفیت زندگی
ـ رابطــۀ عوامــل عینــی و تأثیــر متغیرهای غیرقابلمشــاهدۀ
ذ هنی
ـ تعامــل و روابــط متقابــل میــان شــاخصهای عینــی و
ذهنــی و در عیــن حــال تفکیــک ایــن دو
ـ گوناگونی حوزههای مهم در کیفیت زندگی
ـ تداخــل قضاوتهــای ارزشــی مــردم و پژوهشــگران و
تحلیلگــران
ـ تغییــر عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی در طــول دورۀ
زندگــی
ـ پرســش دربــارۀ اولویــت بهزیســتی فــرد بــر بهزیســتی
اجتمــاع یــا برعکــس
ـ تأثیرپذیــری پنداشــت انســانها در بســتر فرهنگــی و
سیســتمهای ارزشــی جامعــه
ـ و...
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بنابرایــن الگویــی یگانــه از «زندگــی خــوب» وجــود نــدارد و
تفاوتهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع ،همــراه
بــا تغییــر تعیینکنندههــا و حوزههــای مهــم ،در گــذر زمــان
ایــن مفهــوم را بــه موضوعــی تبدیــل کردهانــد کــه در برابــر
ـش «کیفیــت زندگــی چیســت و چگونــه اســت؟» میتوان
پرسـ ِ
پاســخ داد کــه «بــه شــرایط و بســترهای اجتماعــی و فرهنگــی
بســتگی دارد».
بنابرایــن ،آنچــه پژوهشهــای پنجــاه ســال اخیــر از زمــان
انتشــار نتایــج تحقیــق ویلســون گــزارش میکننــد همــواره در
ـال «شــدن» اســت و افــراد شــاد در آغــاز قــرن بیسـتویکم
حـ ِ
نمیتواننــد مشــابه افــراد پنجــاه ســال پیــش باشــند.
بخشــی از عــدم تأییــد یافتههای ویلســون بــه تحــوالت جوامع
در دهههــای پــس از پژوهــش او ،بــه پیشــرفت علــوم ،و در
نگاهــی ژرفتــر بــه کیفیــت زندگــی و تأکیــد بیشــتر بــر عوامل
درونــی فــرد (جنبههــای ذهنــی) عــاوه بــر ابعــاد عینــی ،و
همچنیــن تغییــر روشهــا و مقیاسهــای اندازهگیری بهزیســتی
و کیفیــت زندگــی مربــوط اســت.
ی کــه ســایر مطالعــات در جوامع مختلف شــادی بیشــتر
در حالـ 
افــراد ازدواجکــرده یــا دیــندار را تأییــد کردهانــد ،درســتی
ویژگیهایــی ماننــد جوانــی ،درآمــد زیــاد و حتــی هــوش و

فراســت در ارتقــای کیفیــت زندگــی و کســب رضایــت بیشــتر
از زندگــی مــورد تردیــد اســت .در ایــن میــان ،عوامــل مهــم
دیگــری بهعنــوان تعدیلکننــده و میانجــی (جنبههــای ذهنــی
ـانی ســن و درآمــد
و درونــی افــراد) عمــل میکننــد کــه بهآسـ ِ
قابــل مشــاهده و اندازهگیــری نیســتند.
اگــر در اواســط قــرن بیســتم ویلســون بــه تفاوتــی میــان زنان و
مــردان یعنــی رابطۀ متغیر جنس بــا کیفیت و رضایــت از زندگی
دســت نیافتــه بــود ،نیمقــرن تحــوالت اجتماعــی و فرهنگی در
زمینههــای آمــوزش ،ســامت ،بــازار کار و ...زنــان و مــردان را
در احتمــال تغییــر آن نمیتــوان نادیــده گرفــت .اینکــه پژوهش
ویلســون بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه زنــان و مــردان بــا
ویژگیهــای مشــابه اجتماعی-اقتصــادی تقریبـ ًا به یــک میزان
شــاد هســتند ،در عیــن حــال کــه پژوهشهــای بعــدی تجربــۀ
بیشــتر زنــان از عواطــف و احساســات مثبــت و منفــی را گزارش
میکننــد ،پارادوکســی اســت کــه بهطــور یقیــن بــه مطالعــات
بیشــتر در میــان فرهنگهــای گوناگــون نیــاز دارد.
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Abstract
Great number of studies have been conducted
regarding “Quality of Life” in different fields of
science. Today, information on quality of life’s
related factors is more than ever. However, with
increasing knowledge, complexity of the concept has been more revealed. As a result, for
a full grasp of its definitions and considering
synonym terminologies, many new questions
have been raised.
The present article based on accessible research
reports aims at gaining a comprehensive understanding of the quality of life concept and
its different domains. Very briefly, it deals with
the history of quality of life in different scientific
perspectives. Through a review of the studies on
relations and interconnectedness of objective
and subjective aspects of life, “Interactive Model“ for understanding quality of life is discussed.
Research findings of recent decades, provides
evidences that the effects of social, psychological, economical and environmental variables on

overall satisfaction of life or variety of its domains
(such as work, family, health, housing, social relations and …) differs among societies as well as
social groups. It seems with continuous changes
of factors related to quality of life, in addition to
individuals’ unique experiences of the world,
and changes resulted from passage of time, we
should not expect a single pattern of “Good
Life“ for everybody and everywhere. Individuals’
quality of life to a great extend depends on social,
cultural and values of the society and thereby it
is a contextual phenomenon.
Key Words
Quality of Life, Objective Dimensions, Subjective
Dimensions, Interactive Model

