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چکـیده
پژوهش هــای بســیاری در رشــته های مختلــف علمــی دربــارة موضــوع کیفیــت زندگــی انجــام شــده و امــروزه بیشــتر از گذشــته 
اطالعاتــی دربــارة عوامــل مرتبــط بــا آن بــه دســت آمــده اســت. امــا بــا افزایــش دانــش مــا پیچیدگــی موضــوع بیشــتر آشــکار 

شــده و پرســش های بســیاری در درک و تعریــف ایــن مفهــوم و مفاهیمــی مشــابه یــا متــرادف آن طــرح شــده اســت. 
ــون آن،  ــت زندگــی و جنبه هــای گوناگ ــری از مفهــوم کیفی ــر و جامع ت ــه شــناخت بهت ــا هــدف دســت یابی ب ــه، ب ــن مقال در ای
ــه ســابقۀ آن در دیدگاه هــای مختلــف  ــه گزارش هــای مطالعاتــی قابــل دسترســی ســعی شــده به طــور مختصــر ب ــا اســتناد ب ب
علمــی اشــاره و بــا مــروری بــر رابطــۀ میــان جنبه هــای عینــی و ذهنــی زندگــی بــه الگــوی طرح شــدة »مــدل تعاملــی« بــرای 

درک کیفیــت زندگــی پرداختــه شــود. 
مــروری بــر یافته هــای پژوهشــی دهه هــای اخیــر نشــان می دهــد کــه میــزان اثرگــذاری متغیرهــای اجتماعــی، روان شــناختی، 
اقتصــادی و محیطــی بــر رضایــت از کلیــت زندگــی و حوزه هــای متنــوع آن )کار، خانــواده، ســالمت، مســکن، روابــط اجتماعــی 
و...( در جوامــع مختلــف و میــان گروه هــای اجتماعــی متفــاوت اســت. عــالوه بــر ایــن، بــا تغییــر مســتمر عوامــل مؤثــر بــر کیفیت 
زندگــی، بــا تجربه هــای منحصربه فــرد انســان ها از جهــان پیرامــون و تحــوالت ناشــی از گــذر زمــان، نبایــد انتظــار دســت یابی 
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 ارزشــی ای کــه در آن زندگــی می کننــد، بســتگی دارد.

کلـیدواژه ها

کیفیت زندگی، ابعاد عینی، ابعاد ذهنی، مدل تعاملی
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مقدمـه
ــال ۱۹۶۰  ــود در س ــری خ ــالۀ دکت ــون۱ در رس ــر ویلس وارن
ــالم،  ــوان، س ــرد شــاد2 شــخصی اســت ج ــک ف نوشــت: »ی
ــن،  ــرا۳، خوش بی ــوب، برون گ ــد خ ــا درآم ــرده، ب تحصیل ک
فــارغ از نگرانــی، مذهبــی، متأهــل، فــردی بــا عــزت نفــس 
بــاال۴، وجــدان کار، آرزوهــای متواضعانــه۵، زن یــا مــرد و بــا 
گســتره ای از فراســت و هــوش« )Wilson, 1967: 294؛ 
ــش او،  ــاس پژوه ــر اس ــل از Diener et al, 1999(. ب ــه نق ب

ــۀ اول  ــا نیم ــادی« ت ــوع »ش ــارة موض ــا درب نظریه پردازی ه
قــرن بیســتم و از آنچــه فالســفۀ یونانــی گفتــه بودنــد فراتــر 
نرفتــه اســت. او در رســالۀ خــود در توضیــح تفــاوت افــراد در 

ــه را پیشــنهاد کــرد: ــودن دو قضی شــاد ب
تأمیــن ســریع نیازهــا موجــب شــادی می شــود، در حالی   
 کــه اســتمرار نیازهــای تأمین نشــده موجــب ناخشــنودی 

می شــود.
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، 
 ,Wilson( ارزش هــای فــردی و عوامــل دیگــری اســت

.)1999 ,Diener et al1967: 302؛ بــه نقــل از

ــارة  ــا گذشــت بیــش از پنــج دهــه از مطالعــۀ ویلســون درب ب
مفهــوم شــادی و پژوهش هــای بســیاری کــه در رشــته های 
مختلــف علمــی دربــارة ایــن موضــوع انجــام شــده، امــروزه 
بیــش از گذشــته اطالعاتــی دربــارة عوامــل مرتبط بــا موضوع 
کیفیــت زندگــی بــه دســت آمــده اســت. هر چنــد بــا افزایــش 
یافته هــای پژوهشــی پیچیدگی موضوع بیشــتر آشــکار شــده و 
پرســش های گوناگونــی دربــارة تعریــف و درک مفهوم شــادی 
ــا آن )به زیســتی، کیفیــت  ــا متــرادف ب و مفاهیمــی مشــابه ی

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 
ــادی«  ــر پوســت »ش ــی در زی ــه فرایندهای ــی اســت؟ چ کاف
جریــان دارد کــه همــه همیشــه و به یک میزان شــاد نیســتند؟ 
ــن  ــش هایی از ای ــرح پرس ــل ط ــدن دالی ــن  ش ــرای روش ب
1 - Warner Wilson
2 - happy
3 - extroverted
4 - self-steam
5 - modest aspirations

دســت و ســؤاالت دیگــری در همیــن زمینــه می توانیــم بــه 
ــاره  ــه اش ــود در جامع ــتۀ خ ــای زیس ــی از تجربه ه نمونه های

کنیــم:

ــواده ای هــر کــدام یــک اتومبیــل  ــة 1: اعضــای خان نمون
خریده انــد و همــه از اینکــه اتومبیــل دارنــد شــاد و راضی 
هســتند. امــا به دلیــل وجــود اتومبیــل زیــاد در شــهر و 
ترافیــک، جابه جایــی آنها در شــهر دشــوار شــده و میزان 
فعالیت هایــی کــه می تواننــد انجــام دهنــد کاهــش یافته 
ــود  ــای خ ــت کارکرده ــواده از اف ــای خان ــت و اعض اس

ــد. ناراضی ان
نمونــة ۲: فــرد فقیــری تحــت ســتم کارفرمایــان کارهــای 
ســختی انجــام می دهــد، ســاعات طوالنــی کار می کنــد، 
دســتمزد کمــی دریافــت می کنــد، بیمــار هــم هســت و 
در محرومیــت بــه ســر می بــرد. امــا بــه دالیلــی ماننــد 
باورهــای دینــی یــا تبلیغــات سیاســی، بــا وجــود فقیــر 
بــودن، از کلیــت زندگــی خــود اظهــار رضایــت می کنــد.
نمونــة 3: کارشناســان خبــره وضعیــت محلــه ای را به دلیــل 
نوع ســاختمان های مســکونی، تراکم جمعیــت، برخوردار 
نبودن محله از سیســتم فاضالب و آب بهداشــتی، میزان 
جرایــم نســبت بــه جمعیت ســاکن و... بســیار بــد ارزیابی 
می کننــد. امــا، برخــالف انتظــار کارشناســان، ســاکنان 

از زندگــی در آن محلــه ناخشــنود و ناراضی نیســتند.
ــتفاده از  ــه اس ــات ب ــۀ حی ــرای ادام ــاری ب ــة 4: بیم نمون
تکنولوژی هایــی نیــاز دارد کــه بــدون آنهــا زنــده مانــدن 
میســر نیســت. در حالــی  که بیمــار از کیفیت ایــن زندگی 
ــت  ــن وضعی ــات در ای ــۀ حی ــه ادام ــت و ب ــی نیس راض
ــده نگــه داشــتن او  ــرای زن ــدارد، پزشــکان ب ــی ن تمایل
ســخت تــالش می کننــد و بــه طوالنی کــردن روز هــای 

زندگــی او اصــرار دارنــد.
ــروت  ــاد، ث ــد زی ــا درآم ــواده ای ب ــای خان ــة 5: اعض نمون
هنگفــت، واحد مســکونی بســیار بــزرگ و... در ســالمت 
کامــل بــه ســر می برنــد، امــا همــواره ناراضــی و 
ــواده ای در همســایگی آنهــا  ناخشــنودند و اعضــای خان
بــا درآمــد بســیار کمتــر، مســکن بســیار محقرانه تــر و... 

ــاد و راضــی هســتند. ش
ــۀ رشــتۀ علمــی و دیدگاه هــای نظــری  ــر پای پژوهشــگران ب

۶۱
ارة

شم

۱۳



ــرای نمونه هــای  خــود توضیحــات و تحلیل هــای متفاوتــی ب
فــوق ارائــه می کننــد، امــا پیــش از پرداختــن به آنهــا ضروری 
ــای  ــه ج ــی ب ــا گاه ــه در پژوهش ه ــی ک ــه مفاهیم اســت ب
ــاره  ــوند، اش ــرده می ش ــه کار ب ــرادف ب ــورت مت ــم و به ص ه
کنیــم. در ادبیــات کیفیــت زندگــی، در مــواردی »شــادی یــا 
ــری  ــوارد دیگ ــت«Micholas, 2006: 359( ۱( و در م رضای
ــا  ــادی ی ــی۳«، »ش ــت زندگ ــا کیفی ــتی2 ی ــم »به زیس مفاهی
به زیســتی« و »شــادی یــا به زیســتی ذهنــی۴« بــه جــای هــم 
 Lever, 2000: 188-189;( یــا همــراه هــم اســتفاده شــده اند
Pavot, 2006: 383(. در تعــدادی از گزارش هــا، پژوهشــگران 

در آغــاز مطلــب اســتفاده از مفاهیــم کیفیت زندگی، به زیســتی 
 Das,( ــده اند ــادآور ش ــم ی ــای ه ــه ج ــادی را ب ــی و ش ذهن
 2008:299, Veenhoven, 1991; Frey, 2008; Michon,

2014(. در ایــن نوشــتار، بــا تمرکــز بــر کیفیــت زندگــی کــه 

اساســاً فراینــدی تعریــف شــده کــه »مــردم در حــال شــدن 
ــم  ــتندNuvolati( »۵, 2009: 169(، مفاهی ــام آن هس و انج
همان گونــه کــه پژوهشــگران در گزارش هــا و مقــاالت خــود 

بــه کار برده انــد 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 به طــور فزاینــده ای در پژوهش هــای علــوم 
اجتماعــی ـ به ویــژه در دهه هــای اخیــر ـ مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت اشــاره می شــود و بــا مــروری بــر دیدگاه هــای 
ــه الگــوی طرح شــدة »مــدل  رشــته های علمــی گوناگــون ب
ــای آن  ــی و پژوهش ه ــت زندگ ــرای درک کیفی ــی« ب تعامل
ــی و  ــت زندگ ــای کیفی ــد. تعیین کننده ه ــد ش ــه خواه پرداخت
ــی در اندازه گیــری ایــن مفهــوم  نمونه هایــی از شــواهد تجرب
بخش هــای پایانــی مقالــه پیــش از نتیجه گیــری خواهنــد بود.

۱- کیفیت زندگـی از نگاه چند رشتۀ علمی
پیــش از اقتصاددانــان، فیلســوفان راجــع بــه »زندگــی خــوب« 
اندیشــیده بودنــد، امــا وقتی مشــخص شــد که رشــد اقتصادی 
لزومــاً منتــج بــه زندگــی بهتــر مــردم یــک کشــور نمی شــود، 
ــه  ــتر ب ــی بیش ــون علم ــته های گوناگ ــدان از رش عالقه من

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 معمــواًل ســه موضــوع یــا ســه هــدف مدنظــر بوده 
اســت کــه اکثــر پژوهشــگران تــالش کرده انــد بــا توجیــه و 

تأکیــد بــر اهمیــت دیــدگاه خــود بــه آنهــا بپردازنــد: 
تعریفی از مفهوم کیفیت زندگی یا مفاهیم مترادف  

ــده و  ــل تعیین کنن ــط، عوام ــای مرتب تشــخیص متغیره  
مهم تریــن حوزه هــای کیفیــت زندگــی 

ارائــۀ پیشــنهادها یــا طراحی مکانیســم هایی بــرای بهبود   
آن

1-1- در دیدگاه فالسفه: الگوی یگانة زندگی خوب 
ــاز  ــارة »زندگــی« را آغ ــه درب ــی فیلســوفان تفکــر نقادان وقت
ــارة ارزش آن نقــش محــوری یافــت. در  کردنــد پرســش  درب
ــی  ــا در زندگ ــه »یونانی ه ــه ای ک ــاله در مجموع ــن رس اولی
خــوب۶« نام گرفتــه )Depew, 1980( اهمیت فلســفی مطالعه 

ــارة کیفیــت زندگــی به خوبــی طــرح شــده اســت: درب
»"زندگــی خــوب" را زندگــی کــردن یعنــی چــه؟ اینکــه 
پاســخ بــه این پرســش اهمیــت دارد شــگفت آور نیســت، 
زیــرا اگــر مــا انتخــاب کنیــم کــه زندگــی کنیم بــه جای 
ــم  ــه می خواهی ــت ک ــن معناس ــه ای ــم، ب ــه بمیری اینک
ــم  ــق نداری ــا هــم تواف ــا ب ــان خــوب باشــد، ام زندگی م
کــه چــه چیزهایــی زندگــی خــوب را تشــکیل می دهند... 
نه تنهــا در مــورد ماهیــت زندگــی خــوب توافــق نداریــم، 
ــرای  ــم ب ــه می دهی ــخ هایی ک ــی پاس ــاً حت ــه غالب بلک
ــه  ــا زمانی ک ــا ت ــت... ام ــش نیس ــان رضایت بخ خودم
پیشــرفت و بهبــود کیفیــت زندگــی بــرای ما مهم اســت 
موضــوع را رهــا نمی کنیــم. وقتــی می پرســیم "زندگــی 
خــوب" را زندگــی  کــردن چیســت در واقــع بــا مهم ترین 
ــتیم«  ــه رو هس ــش ها روب ــام پرس ــان تم ــش در می پرس

.)Smith, 1980(

شــاید ریشــه های ایــن مســئله را در کتــاب جمهــوری 
افالطــون۷ بتــوان یافــت کــه در آن دربــارة ماهیــت »زندگــی 
ــه بحــث و بررســی  ــک جامع ــرد و ی ــک ف ــرای ی خــوب« ب
شــده اســت. او بــر ایــن نظــر بــود کــه جوامعــی کــه در آنهــا 
افــراد مــدام در تضــاد بــا یکدیگرنــد مکان هــای کمتــر جذابی 
بــرای زندگــی هســتند. با همیــن اســتدالل، افرادی کــه عقل۸ 

6 - The Greeks and The Good Life
7 - Plato’s republic
8 - reason

۶۱
ارة

شم

۱۴



ــا در هماهنگــی اســت به طــور  ــب( آنه ــز و قل و عشــق۱ )مغ
ــا  ــد. ارســطو )شــاگرد افالطــون( ب نســبی شــادتر و راضی ترن
پذیــرش نظــر اســتاد و اینکــه شــادی هــدف بــاارزش بشــری 
اســت نوشــت: »شــاد بــودن یعنــی خــوب زندگــی  کــردن و 

خــوب کار کــردن2«.
در مــورد منابــع شــادی فالســفه نظرهــای گوناگونــی دارنــد. 
برخــی می گوینــد شــادی از دانســتن واقعیــت نشــئت می گیرد. 
عــده ای آن را ناشــی از شــاد کــردن دیگــران می داننــد. برخــی 
ــل  ــر حاص ــایش خاط ــش۳ و آس ــادی از آرام ــد ش می گوین
ــد. در نقطــۀ  می شــود و گروهــی منشــأ آن را عشــق می دانن
مقابــل، عــده ای می گوینــد شــادی در رهــا کــردن هــر چــه 
دلبســتگی اســت. بدیــن ترتیب، شــادی به گونه هــای متفاوتی 
تجســم پیــدا کــرده اســت و راه هــای مختلفــی بــرای رســیدن 
بــه آن یافــت می شــود. بنابرایــن، شــاید درســت تر باشــد کــه 
بــه  جــای تمرکــز بــر یــک الگــوی یگانــه از زندگــی خــوب 
 Tatankziewicz,( دربــارة »زندگی هــای خــوب« بحــث شــود

.)1976: 4,8-9

شــاید ســنجش »خــوب زندگــی  کــردن و خــوب کار کــردن« 
پیچیده تــر از صرفــاً شــادی باشــد، زیــرا زندگــی فقــط شــامل 
نگرش هــا، 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 

عــالوه بــر شــاخص های ذهنــی نامیــده می شــوند.

۱-2- در اقتصاد: آنچه مردم انجام می دهند
اقتصاددانــان نوشــته اند کــه مالحظــات دربارة کیفیــت زندگی 
اهمیــت ویــژه ای در طــول تاریــخ علم اقتصــاد داشــته، هر چند 
گاهــی ایــن اهمیــت نــه به صــورت آشــکار، بلکــه به صــورت 
 .)Easterlin, 2006: 377-388( ضمنــی و پنهان بــوده اســت
ــوان  ــی به عن ــد مل ــاخص درآم ــرح ش ــا ط ــن مدع ــاهد ای ش
معیــاری از »رفــاه۴« اســت. در نیمــۀ اول قــرن بیســتم، درآمــد 
ملــی از یــک مفهــوم نظــری بــه یــک مقیــاس اندازه گیــری 
ــول  ــای تح ــتم، هم پ ــرن بیس ــۀ دوم ق ــد. در نیم ــل ش تبدی
ــد  ــت تولی ــا محوری ــی ب ــد مل ــری درآم ــای اندازه گی روش ه

1 - passion
2 - to live well and to do well
3 - tranquility
4 - welfare

ناخالــص داخلــی، رویکردهــای جایگزینــی نیز برای ســنجش 
ــوان  ــا را می ت ــیاری از آنه ــه بس ــد ک ــنهاد ش ــتی پیش به زیس
ــروزی محســوب  ــت زندگــی ام ــد معیارهــای کیفی پیش درآم

کــرد.
اقدامــات بنیــادی بــرای اندازه گیــری درآمــد ملــی، به عنــوان 
ــرد  ــی عملک ــدف ارزیاب ــا ه ــاه اقتصــادی۵ و ب ــاری از رف معی
اقتصــادی کشــورها، در اواخــر دهــۀ ۱۹2۰ آغــاز شــد 
Easter- ــه نقــل از )Kuznets, 1933, 1941, 1945, 1946؛ ب

lin, 2006(. ســنجش عملکــرد اقتصــادی کشــورها در ســایۀ 

اهــداف تعیین شــده، از جملــه تأمیــن کاالهــا و ارائــۀ خدمــات 
مــورد نیــاز جامعــه، عمــاًل بــه معنــای تأکیــد اقتصاددانــان بــر 

ــت. ــده اس ــی ش ــدگان تلق ــتی مصرف کنن به زیس
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــد مل ــار درآم ــردن معی ــی  ک ــا در عملیات ام
»کیفیــت زندگــی« ســه موضــوع یا ســه پرســش مطرح شــده 
اســت کــه برخــی از آنهــا همچنــان در بحث هــای ســنجش 

ــوند:  ــرح می ش ــی ط ــت زندگ کیفی
گســترة فعالیت هــای اقتصــادی6: فعالیت هــای   
اقتصــادی غیر بــازاری ماننــد تولیــد و مصــرف کاالهــای 
تولیدشــده در خانــه را چگونــه بایــد در ایــن زمینــه مورد 

مطالعــه و محاســبه قــرار داد؟
پیوســتگی میــان کاالهــا۷: تشــخیص میــان کاالهــا   
و خدمــات واســطه ای و نهایــی همــواره آســان نیســت. 
ــای  ــا هزینه ه ــی ی ــای نظام ــال، هزینه ه ــور مث ــه ط ب
ــوند؟ ــف ش ــک و تعری ــد تفکی ــه بای ــانی چگون آتش نش
ارزش گــذاری8: با فرض روشــن  شــدن دو مــورد فوق،   
کاالهــا و خدمــات چگونــه بایــد ارزش گذاری شــوند؟ آیا 
ــاه  ــش رف ــی موجــب افزای ــا خدمت ــش هــر کاال ی افزای

ــود؟ ــدگان می ش مصرف کنن
ــرای  ــد ب ــاس واح ــک مقی ــق »ی ــه خل ــه ب ــه عالق گرچ
ــم و  ــه مفاهی ــی« ب ــاس »عین ــاندن لب ــز۹« و پوش همه چی
ــابه  ــی مش ــاب های مل ــن حس ــادی و تدوی ــای اقتص روش ه
حســاب های تجــاری ســبب کنــار گذاشــتن یــا نادیــده  گرفتن 
قضاوت های ذهنی۱۰ دربارة گســتره، پیوســتگی و ارزش گذاری 
محصــوالت نهایــی شــد، امــا تعــدادی از اقتصاددانــان به رغــم 

5 - economic welfare
6 - scope
7 - netness 
8 - valuation
9 - general purpose
10 - subjective judgment
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ــرای  ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــی ی ــد مل ــتفاده از درآم اس
نشــان  دادن رفــاه اقتصــادی جامعــه همــواره از ایــن معیــار در 
ادبیــات اقتصــادی به عنــوان مســئله ای دشــوار یــا آزاردهنــده۱ 
یــاد کرده انــد. در نتیجــه، بــا هــدف بــه دســت آوردن مقیــاس 
ــازگار  ــص و س ــع نقای ــادی و رف ــاه اقتص ــری از رف معنی دارت
کــردن آن تــالش کــرده و شــاخص رفــاه اقتصــادی پایــدار2 
را طــرح کرده انــد )Nordhuos and Tobin, 1973: 532؛ بــه 

.)Easterlin, 2006 ــل از نق
ــاه را ــری رف ــرای اندازه گی ــان ب ــای اقتصاددان  تالش ه
ــرد: ــته بندی ک ــاوت دس ــوع متف ــه ن ــوان در س می ت

۱( تالش هایــی کــه بــرای حفــظ تولیــد ناخالــص داخلــی و 
درآمــد ملــی بــا هــدف بنیــادی آن، یعنــی اندازه گیــری 

رفــاه اقتصــادی صــورت گرفتــه اســت.
2( اقداماتــی کــه به منظــور تدویــن معیارهایــی ـ کــه به طور 
مســتقیم بــرای ســنجش جنبه هــای خاصــی از کیفیــت 
زندگــی ماننــد مســکن و غــذا مدنظرنــد ـ انجــام شــده 

ست. ا
ــری از  ــاخص جامع ت ــن ش ــه تدوی ــه ب ــی ک ۳( تالش های
به زیســتی از طریــق ترکیــب )ســنتز( شــاخص های 
ــی )به زیســتی اقتصــادی(، طــول  ــادی زندگ شــرایط م
عمــر، آمــوزش و مشــابه آن )جنبه هــای غیراقتصــادی 

.)Osberg, 2001( ــود ــوط می ش ــاه( مرب رف
در نتیجــۀ اقدامــات دســتۀ ســوم، شــاخص کیفیــت زندگــی از 
ترکیــب اطالعــات ســتانده های اقتصــادی، امیــد بــه زندگــی 
ــع  ــه در واق ــده )Morris, 1979( ک ــنهاد ش ــوزش پیش و آم
ریشــۀ شــاخصی اســت که به نام »توســعۀ انســانی« شــناخته 

می شــود.
در شــاخص رفــاه اقتصــادی به تدریــج ســازگاری های دیگــری 
ــای  ــامل نابرابری ه ــروزه ش ــه ام ــا اینک ــه ت ــورت گرفت ص
ــۀ  ــب الی ــۀ تخری ــرات اقلیمــی، هزین ــۀ تغیی ــدی، هزین درآم
ــاد  ــم اقتص ــه عل ــب، گر چ ــن ترتی ــت. بدی ــده اس ازن و... ش
ــر معیارهــای عینــی شــناخته شــده اســت، امــا  ــا تمرکــز ب ب
بــه نظــر می رســد اقتصاددانــان پذیرفته انــد کــه حتــی 
ــت  ــی تح ــص داخل ــد ناخال ــی و تولی ــد مل ــران درآم تحلیلگ
تأثیــر قضاوت هــای ذهنــی خــود معنــی و محتــوای ایــن معیار 
را در رابطــه بــا به زیســتی اعضــای جامعــه تحلیــل می کننــد.
1 - adjusting
2 - Index of Sustainable Economic Welfare

اکثــر اقتصاددانــان به طــور معمــول گزارش هــای افــراد دربــارة 
ــن  ــا ای ــی را ـ ب ــت از زندگ ــا رضای ــادی ی ــا ش ــتی ی به زیس
اســتدالل کــه »آنچــه مــردم انجــام می دهنــد« مهم اســت نه 
 .)Fuchs, 1983: 14( آنچــه می گوینــد« ـ نادیــده گرفته انــد«
امــا هم پــای رونــد فزاینــدة پژوهش هــا و تجمیــع اطالعــات 
ــادی  ــات اقتص ــی، تحقیق ــت از زندگ ــادی و رضای ــارة ش درب
ــوم  ــارة مفه ــال های ۱۹۹۰ درب ــدود س ــز از ح ــدودی نی مع
 Oswald, 1997; Frey( به زیســتی ذهنی در حال رشــد اســت
and Stutzer, 2002( و شــاید در علــم اقتصــاد نیــز فراینــد 

ــای  ــای قضاوت ه ــه ج ــردم ب ــای م ــی قضاوت ه جایگزین
ارزشــی تحلیلگــران اقتصــادی دربــارة پرســش های گســتره، 
پیوســتگی و ارزش گــذاری کاالهــا و خدمــات و به طــور کلــی 

کیفیــت زندگــی آنهــا آغــاز شــده اســت.

۱-3- در جامعه شناسـی: »کیفیت زندگی« جریان 
غالبـی نیسـت

ــک  ــد ی ــه می توان ــی را ک ــتم  اجتماع ــان سیس جامعه شناس
ــد  ــان باش ــام جه ــا تم ــه ی ــاع، جامع ــروه، اجتم ــواده، گ خان
ــر  ــده ب ــی تعریف ش ــای اجتماع ــد. گروه ه ــه می کنن مطالع
اســاس متغیرهایــی ماننــد نــژاد، جنــس، قومیت و ســن اجزای 
ــی  ــد. در جامعه شناس ــکیل می دهن ــی را تش ــتم اجتماع سیس
غالبــاً ســاختار سیســتم اجتماعــی و تغییرات آن در طــول زمان 
و در نتیجــۀ عملکــرد نیروهــای اجتماعــی مطالعــه می شــود و 
ــرای ایــن اقــدام شــاخص های اجتماعــی طراحــی شــده اند  ب
تــا تغییــرات را پیگیــری، سیســتم اجتماعــی را پایــش و نتایــج 

ــد. ــی کنن ــه را ارزیاب مداخــالت صورت گرفت
اندازه گیــری شــرایط زندگــی خانواده هــا۳ یکــی از موضوعــات 
ــوان  ــاید بت ــت. ش ــوده اس ــان ب ــۀ جامعه شناس ــورد عالق م
به عنــوان اولیــن تجربــه بــه تدویــن مقیاســی بــرای رتبه بندی 
ــاه  ــا هــدف اســتفادة آن از ســوی مــددکاران رف خانواده هــا ب
ــر  ــاس ب ــن مقی اجتماعــی اشــاره کــرد )Chapin, 1992(. ای
اســاس فهرســتی از مــوارد قابــل مشــاهده در خانــۀ مســکونی 
افــراد تنظیم شــده بــود. پژوهشــگران )بازدیدکننــدگان( به هر 
ــه طــور  ــد، ب ــازی می داده ان ــا امتی یــک از ایــن مــوارد وزن ی
مثــال فــرش بــزرگ ۶ امتیــاز، بــرق ۱2 امتیاز، چــرخ خیاطی 2 
امتیــاز و تلفــن 2۴ امتیــاز. وزن هایــی نیــز بر اســاس برداشــت 

استفاده  زندگی«  »کیفیت  عنوان  از  هنوز  بیستم  قرن  اول  نیمۀ  در   - ۳
نمی شده است.
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و نظــر مصاحبه کننــده بــه وضعیــت خانــه داده می شــده، مثــاًل 
تمیــزی و منظــم  بــودن. مجموع ایــن امتیازات بــرای رتبه بندی 
)طبقه بنــدی( خانواده هــا از خیلــی فقیــر تــا طبقــۀ متوســط و... 
بــه کار بــرده می شــد. بدیــن ترتیــب، با روشــی ترکیبی، ســطح 
ــد.  ــت می آم ــه دس ــا ب ــی خانواده ه ــگاه اجتماع ــی و پای زندگ
بعدهــا اســتفاده از داده هــای سرشــماری بــرای مطالعــۀ شــرایط 
زندگــی خانواده هــا ماننــد دسترســی بــه بــرق، آب لوله کشــی، 
تلفــن و اتومبیــل طــرح و رایــج شــد )McKain, 1939؛ بــه نقــل 
از Ferriss, 2006(. باالخــره در میانــۀ قــرن بیســتم، مقاله ای با 

عنــوان »اســتاندارد زندگــی« چــاپ شــد که شــامل ســه بخش 
ســطح زندگــی، مشــارکت اجتماعــی و ســازگاری اجتماعــی بود 
 .)Ferriss, 2006 بــه نقــل از Cottam and Mangus, 1942(

در میانــۀ دهــۀ ۱۹۸۰، بــا مــرور کاملــی که بر تحقیقــات کیفیت 
زندگــی در جامعه شناســی صــورت گرفــت، گــزارش شــد کــه 
جرقــۀ اصلــی پژوهــش دربــارة این موضــوع در دهــۀ ۱۹۶۰ زده 
 Bauer, Biderman, ــه شــده اســت و جامعه شناســانی از جمل
Wiely, Moore و Sheldon ایــن ایــده را مطــرح کرده اند. البته 

در ایــن جریــان نقــش اقتصاددانانــی را کــه بــر ناکافــی بــودن 
شــاخص های اقتصــادی ماننــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــرای 
ــه شــاخص های  ــاز ب ــت و نی ــک مل نشــان  دادن به زیســتی ی
 .)Olson, 1969( اجتماعــی اذعــان کردنــد نباید نادیــده گرفــت
عــالوه بــر ایــن، بایــد بــه شــکل گیری »نهضــت شــاخص های 
اجتماعــی« )Micholas, 2006: 343-345( مؤثــر بــر تدویــن 
شــاخص هایی بــرای اندازه گیــری کیفیــت زندگــی بــا اســتفاده 
ــی و  ــای اجتماع ــدة گزارش ه ــرح ای ــی و ط ــای کّم از داده ه

حســاب های اجتماعــی اشــاره کــرد.
شــاخص های اجتماعــی وقتــی بــه چیزهایــی اشــاره دارنــد کــه 
ــد  ــاهده و اندازه گیری ان ــل مش ــانی قاب ــبی به آس ــور نس به ط
»شــاخص های عینــی« نامیده شــده اند، مانند قد آدم هــا و تعداد 
ــل، شــاخص هایی  اتومبیل هــای ساخته شــده در ســال. در مقاب
کــه بــه احساســات شــخصی، نگرش هــا، ترجیحــات و باورها و 
قضاوت هــای افــراد اشــاره دارنــد »شــاخص های ذهنــی« نــام 
گرفته انــد، ماننــد نگــرش نســبت بــه علــم، بــاور بــه خطــرات 
برخــی از تکنولوژی هــای جدیــد و میــزان رضایــت از ســالمتی 

 .۱)Micholas, 2006: 344-345(

برای  را  اجتماعی«  »شاخص های  عنوان  پژوهشگران  از  برخی    -۱
برای »شاخص  را  »شاخص های عینی« و عنوان »شاخص های ذهنی« 

کیفیت زندگی« به کار می برند.

مــروری بــر مطالعــات جامعه شناســان دربــارة مفهــوم کیفیــت 
زندگــی در رابطه با شــاخص های ســالمت حاکــی از دو رویکرد 
 Solomon, 1980; Micholas,( غالــب در این مطالعات اســت

:)2003

رویکــرد فــردی۲: ایــن رویکرد بــر دســتاوردهای فردی   
در کیفیــت زندگــی تأکیــد دارد.

رویکــرد جمعــی3: در ایــن رویکــرد اولویــت به زیســتی   
اجتمــاع بــر به زیســتی فــرد مدنظــر اســت. ایــن رویکــرد 
ــت  ــوم »کیفی ــا مفه ــا ب ــی اروپ ــتر در جامعه شناس بیش
اجتماعــی« متشــکل از امنیــت اجتماعی-اقتصــادی، 
فراگیــری اجتماعــی، همبســتگی اجتماعــی و توانمنــدی 
 .)Fairweather et al., 2001( بــه چشــم می خــورد
در حالــی  کــه جامعه شناســان یافته هــای تحقیقاتــی گســترده و 
Ferre-(  زیــادی بــا عنــوان »کیفیت زندگــی« تولیــد نکرده انــد

iss, 2006: 371(، به  طــور یقیــن در نشــان  دادن تأثیر سیســتم 

اجتماعــی بــر اجــزای۴ کیفیــت 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 نوآوری هــای تکنولوژیــک بر ســازمان کار و 
رضایت از شــغل )Caplow et al, 1991(. جامعه شناسان تأکید 
دارنــد کــه بــه »کیفیــت زندگــی« در عالــم انتزاعــی۵ نمی توان 
ــد،  ــر آن تأثیرگذارن ــه ب ــی ک ــائل و موضوعات ــت و مس پرداخ
ــرات در طــول زندگــی،  ــر بچه هــا، تغیی ــر، مرگ ومی ــد فق مانن
شــرایط زندگــی، تبعیض هــای قومــی، تفاوت هــای جنســیتی 
ــه شــوند. در نتیجــه، بیشــتر  ــد مطالع و نابرابری هــا، همــه بای
پژوهش هــای جامعه شــناختی و مقاله هــای استخراج شــده 
ــی  ــت زندگ ــکیل دهندة کیفی ــل تش ــزا و عوام ــه اج ــا ب از آنه
پرداخته انــد و مفهــوم کلیــت کیفیــت زندگــی۶ هنــوز بــه یــک 

جریــان غالــب۷ در جامعه شناســی تبدیــل نشــده اســت.

۱-4- سالمـت در کیفیت زندگـی
بحــث دربــارة ســالمت۸ و 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

سالمت«  »وضعیت  همچون  مفاهیمی  پزشکی  جامعة  در   - 8
functional sta-( »به زیستی«، »وضعیت کارکردی« ،)health status(

 )health related QoL( کیفیت زندگی و کیفیت مرتبط با سالمت ،)tus
مفهوم  کاربرد  در  بیشتری  توافق  اما  شده اند.  استفاده  هم  به  جای  غالبًا 
به زیستی )well-being( به معنای سالمت در حوزه ای خاص مانند روانی 
یا جسمی و کیفیت زندگی )QoL( به معنای ارزیابی کلیت کیفیت زندگی 

وجود دارد.
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کیفیــت زندگــی قرن هاســت کــه ادامــه دارد. در یــک قــرن 
ــم گیری  ــرز چش ــکی به ط ــوم پزش ــرفت در عل ــته، پیش گذش
ظرفیــت طوالنی تــر کــردن زندگــی را تقویــت کرده اســت. در 
حالــی  که زنــده  مانــدن ارزش زیادی و شــاید بیشــترین ارزش 
را بــرای اکثــر مــردم دارد، عــالوه بــر عمــر طوالنــی، کیفیــت 
زندگــی نیــز بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. 
دادوســتد۱ میــان کّمیــت و کیفیــت زندگــی به طــور فزاینده ای 
بــه مســئله ای بــرای بیمــاران و اطرافیــان آنهــا که بایــد دربارة 
اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد بــرای زنــده  مانــدن تصمیم  
ــد، تبدیــل شــده اســت و امــروزه یکــی از موضوعــات  بگیرن

اصلــی در »انجمــن تصمیم گیــری پزشــکی2« اســت.
گســترده تر کــردن معنــای ســالمت بــرای فراگیــری کیفیــت 
ــی ســالمت۳  ــوان در تأســیس ســازمان جهان زندگــی را می ت
)۱۹۴۸( و تغییراتــی کــه در تعریــف ســالمت بــه وجــود آمــده 
اســت به خوبــی مشــاهده کــرد. در ابتــدا ســالمت »به زیســتی 
ــودن«  ــار نب ــط بیم ــه  فق ــی و ن ــی و اجتماع ــمی، روان جس
تعریــف شــده بــود. ایــن تعریــف نشــان می دهــد کــه اجــزای 
ــک،  ــر جســمی و بیولوژی ــالوه ب تشــکیل دهندة ســالمت، ع

ــز هســت. ــی، اجتماعــی و اقتصــادی« نی »به زیســتی روان
ــروه  ــوالت »گ ــن تح ــالمت در آخری ــی س ــازمان جهان س
کیفیــت زندگــی« ایــن مفهــوم را چنیــن تعریــف کرده اســت: 
پنداشــت افــراد از وضعیــت خــود در زندگی، در بســتر فرهنگی 
ــد و در  و سیســتم های ارزشــی ای کــه در آن زندگــی می کنن
رابطــه با اهــداف، آرزوها )انتظــارات(، اســتانداردها و مالحظات 
خودشــان )WHO, no date( ۴. بدیــن ترتیــب، بــا محوریــت 
ســالمت به عنــوان نقطــۀ کانونــی تعریــف کیفیــت زندگــی، 
ــا فراگیــری جنبه هــای محیطــی و سیســتم های  ــۀ آن ت دامن

ارزشــی و فرهنگــی پیــش رفتــه اســت.

۱-5- در روان شناسی: تجربه های منحصربه فرد 
ــا هــدف  ــرن بیســتم بیشــتر ب روان شناســان کــه پیــش از ق
و  اضطراب هــا  کاهــش  و  رنج هــا  میــان  برداشــتن  از 
افســردگی های انســان ها تــالش می کردنــد در اواســط 
قــرن بیســتم بــرای فهــم تجربــۀ ذهنــی انســان و رفتارهــای 
او بــه طــرح رویکردهــای جدیــدی پرداختنــد. در دهــۀ ۱۹۶۰، 
1 - trade off
2 - Society for Medical Decision Making
3 - World Health Organization (WHO)
4 - http://www.who.int/healthinfo/survey/who-
qol-qualityoflife/en/

ــک  ــوان ی ــر »شــادی« به عن ــداد کمــی از پژوهشــگران ب تع
موضــوع محــوری متمرکــز شــدند. یــک دهــه بعــد، مطالعــه 
ــه  ــورد توج ــج م ــی به تدری ــی۵ در روان شناس ــتی ذهن به زیس
ــرای  ــا ب ــام پیمایش ه ــت )Diener, 1984( و انج ــرار گرف ق
 Campbell( ارزیابــی ایــن پدیــده در مقیــاس ملــی آغــاز شــد

 .)et al, 1976; Andrews and Withey, 1976

ــا  ــۀ آن ب ــراد و رابط ــخصیتی اف ــای ش ــر ویژگی ه ــز ب تمرک
ــک  ــای دموگرافی ــت ویژگی ه ــی در رِد اهمی ــتی ذهن به زیس
ــرن  ــی ق ــای پایان ــی دهه ه ــای پژوهش ــول گزارش ه محص
 Costa and McCrea, 1980; Myers and( ــت ــتم اس بیس
ــه از  ــن ده ــول چندی ــه در ط ــی ک Diener, 1995(. تعریف

ــه و  ــه یــک مفهــوم یگان ــه ن به زیســتی ذهنــی شــکل گرفت
ــت  ــترده اس ــی۷ و گس ــی چندوجه ــه مفهوم ــدی۶ بلک تک بع
کــه شــامل اجــزای احساســی۸ و عاطفــی و قضاوت یــا ارزیابی 
 Diener et al,( ادراکــی۹ از حوزه هــا۱۰ و کلیــت زندگــی اســت
277 :1999(. روان شناســان چنــد ویژگــی مهــم و بــه عبارتی 

ــارة ماهیــت ســازة به زیســتی ذهنــی  پیش فرض هایــی را درب
ــد: ــرح کرده ان مط

مفهومــی ذهنــی در درون فــرد اســت. مبتنــی بــر   )۱
تجربــۀ منحصر به فــرد از جهــان اســت. شــرایط عینــی 
و وقایــع احتمــااًل بــر آن تأثیــر می گذارنــد، امــا بخــش 

ــتند. ــازه نیس ــن س ــا ای ــته ای ب هم بس
به زیســتی ذهنــی شــامل عواطــف و احساســات مثبــت   )2
ــط  ــاًل فق ــی. مث ــف منف ــت عواط ــط غیب ــت و نه فق اس
نبــود افســردگی یــا اضطــراب در فــرد مدنظــر نیســت، 
زیــرا ممکــن اســت فــردی، حتــی اگــر دچــار اختــالالت 

ــد. ــه نکن ــی را تجرب ــی نباشــد، به زیســتی ذهن روان
معمــواًل به زیســتی ذهنــی در نــگاه و ســطح وســیع تری   )۳
و بــا یــک ارزیابــی کلــی تعریــف می شــود تــا تجربــه ای 
خــاص یــا جنبه هــای خاصــی از زندگــی فــرد. هرچنــد 
ممکــن اســت ایــن جنبه هــا ارزیابــی شــوند، ولــی تأکید 
ــت  ــارة کلی ــع درب ــته و جام ــاوت۱۱ به هم پیوس ــر قض ب

زندگــی فــرد اســت.

5 - subjective well-being
6 - monolithic entity
7 - multi-faceted
8 - affective, emotional
9 - cognitive evaluation
10 - domains
11 - integrated judgment
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بدیــن ترتیــب، ســه جــزِء اصلــی به زیســتی ذهنــی عواطــف 
 ۳)LS( 2 و رضایــت از زندگــی)NA( ۱ و منفــی)PA( مثبــت
 Pavot,( اســت کــه هــر یــک ســازه های جداگانــه ای هســتند
388-385 :2006(. در واقــع، رضایــت از زندگــی خالصــه ای 

 Diener,( از قضاوت هــای فــرد دربــارة کلیــت زندگــی اســت
1984(. رویکردهای نظری روان شناســان را در مطالعۀ کیفیت 

ــرد: ــته بندی ک ــروه دس ــوان در دو گ ــی می ت زندگ
رویکردهــای از پاییــن بــه بــاال: ایــن رویکردهــا بــر   
ایــن فــرض اســتوارند کــه انســان ها نیازهــای اساســی 
دارنــد و اگــر شــرایط زندگــی امــکان تحقــق ایــن نیازها 

را بدهــد، شــادی بــه دســت می آیــد.
رویکردهــای از بــاال بــه پاییــن: ایــن رویکردهــا بــر   
مکانیســم هایی متمرکزنــد کــه از طریــق آنهــا عوامــل 
درونــی فــرد، مثاًل ویژگی های شــخصیتی اش مشــخص 
می کنــد کــه او شــرایط زندگــی و وقایــع منفی یــا مثبتی 
ــیر  ــدارد۴ و تفس ــه می پن ــد چگون ــه می کن ــه تجرب را ک

ــد. می کن
عالمــان روان شناســی بــر ایــن نظرنــد کــه رویکردهــای از باال 
ــه پاییــن موفقیــت بیشــتری در توضیــح به زیســتی ذهنــی  ب
 .)Diener, 1984: 565; Campbell et al., 1976( داشــته اند
توضیحــی کــه برای نقــش کمرنــگ عوامل محیطــی و رابطۀ 
ضعیــف میــان شــرایط زندگــی و متغیرهــای دموگرافیــک بــا 
به زیســتی ذهنــی ارائه شــده بــر پایــۀ دو فرایند »ســازگاری۵« 

و »از عهــدة شــرایط برآمدن۶« اســت.
ــراد  ــال اســت اف ــدی غیرفع ــه فراین ــازگاری ک ــان س در جری
ــی و  ــه در زندگ ــدی ک ــرات جدی ــا تغیی ــود را ب ــج خ به تدری
شــرایط اطــراف رخ می دهــد )مثبــت یــا منفی/خــوب یــا بــد( 
ــۀ  ــس از تجرب ــی پ ــان ها مدت ــی انس ــد. حت ــازگار می کنن س
ــه  ــد ب ــر می گذارن ــا تأثی ــر روان آنه ــه به شــدت ب ــی ک وقایع
زندگــی عــادی بازمی گردنــد۷. در فراینــد دوم، که بــه گونه ای 
مقابلــه بــا تغییــرات پیش   آمــده اســت، افــراد فعاالنــه برخــورد 
می کننــد و روش هایــی بــرای مقابلــه بــا وقایــع انتخــاب و بــر 

ــد.  اســاس آنهــا عمــل می کنن
1 - Positive Affect (PA)
2 - Negative Affect (NA)
3 - Life Satisfaction (LS)
4 - perception
5 - adaptation
6 - coping

بر  ماندگار  تا حدی  و  بلندمدت  تأثیرات  که  وقایعی هم هست  البته   - ۷
.)Pavot, 2006: 392( به زیستی افراد دارد، مانند بیوه  شدن

عــالوه بــر ایــن دســته بندی های کلــی از رویکردهــای 
روا ن شناســی، نظریه هــای دیگــری۸، ۹ نیــز در توضیــح 
ــن  ــاس ای ــر اس ــت. ب ــده اس ــرح ش ــی مط ــتی ذهن به زیس
نظریه هــا، ارزیابــی رضایــت از زندگــی بــا مراجعــه بــه 
اســتانداردهای چندگانــه )ماننــد شــرایط گذشــته، آرزوهــا یــا 
اهدافــی کــه فرد داشــته و شــرایط ســایرین( صــورت می گیرد 
و مقایســۀ فاصلــۀ میــان وضعیــت کنونــی و ایــن اســتانداردها 

ــت. ــی اس ــرد از زندگ ــت ف ــزان رضای ــدة می تعیین کنن
هم پــای تحــوالت در دیدگاه هــای نظــری، روش هــای 
ــد  ــش واح ــک پرس ــز از ی ــی نی ــتی ذهن ــری به زیس اندازه گی
 PA، NA و تک گویــه ای و بــا فــرض فراگیــری هر ســه جنبــۀ(
و LS( بــه مقیاس هــای چندبعــدی و چندعاملــی تبدیــل شــده 
 Diener et al.,( »۱۰کــه طراحی »مقیاس رضایــت از زندگــی
1985( نمونــه ای از ابزارهــای چندگویــه ای بــرای اندازه گیری 

آن اســت. عــالوه بــر ایــن، پژوهشــگران حــوزة روان شناســی 
ســعی دارنــد از ترکیبــی از روش هــا بــرای گــردآوری 
اطالعــات بــه  جــای اتــکای صــرف بــه پاســخگویان )روش 
خوداظهاریSchwarz and Clore, 1983( )۱۱( اســتفاده کنند 
ــوان  ــراد به عن ــادر اف ــدر و م ــا پ ــد پاســخ های همســر ی )مانن

مطلعــان دربــارة آنهــا(.

2- مدل تعاملی۱2 کیفیت زندگی
ــرن بیســتم  ــی از ســال های آخــر ق ــت زندگ ــات کیفی مطالع
به طــور چشــم گیری افزایــش یافتــه اســت. نتایــج جســت وجو 
در چنــد پایــگاه اطالعاتــی مهــم۱۳، با گــزارش ۳۵هــزار مطلب 
چاپ شــده، اهمیــت مفهــوم کیفیــت زندگــی و میــزان 
ــی  ــوع را به خوب ــن موض ــارة ای ــی درب ــای پژوهش فعالیت ه
مشــخص می کنــد. بازبینــی ۹۴۸ مقالــۀ علمی نشــان می دهد 
کــه ســهم زیــادی از ایــن مقــاالت بــا داده هــای مقطعــی۱۴ و 
دربــارة گروه هــای خــاص اجتماعــی )ماننــد بیمــاران روانــی، 
ــا  ــری ب ــداد کمت ــجویان( و تع ــمی و دانش ــای جس ناتوان ه
گــردآوری اطالعــات از جمعیــت عــادی۱۵ نوشــته 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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 .)Evans and Huxley, 2002: 203-211(

ــارة ویژگی هــای فــردی،  در حالــی  کــه اغلــب مطالعــات درب
ــا  ــت زندگــی و رابطــۀ آنه ــی کیفی ــی و ذهن متغیرهــای عین
بوده انــد، فقــط در برخــی از ایــن مقــاالت ویژگی هــای عینــی 
ــتغال،  ــت ســالمت، اش ــد وضعی ــورد بررســی )مانن ــۀ م جامع
امنیــت در همســایگی و محله، مشــارکت در اجتماعات محلی، 
ــه( گــزارش  ــی و مالکیــت خان وضعیــت ازدواج، وضعیــت مال
 Bowling, 1995; Andrew & Withey, 1976;( شــده است
 Campbell et al., 1976; Micholas & Zumbo, 2000;

 .)Micholas et al., 2000; Bowling & Windsor, 2001

ــر  ــه، جــدول ۱( بیشــتر ب ــات مرورشــده )به طــور نمون مطالع
ــزان  ــوده و می ــز ب ــی متمرک ــت زندگ ــی کیفی ــای ذهن داده ه

ــد. ــزارش کرده ان ــی را گ ــای خاص ــت از حوزه ه رضای
ــش  ــا و افزای ــترش پژوهش ه ــا گس ــر، ب ــۀ اخی ــد ده در چن
ــان  ــۀ می ــت رابط ــی، ماهی ــت زندگ ــارة کیفی ــات درب اطالع
جنبه هــای عینــی و ذهنــی زندگــی به عنــوان پرسشــی 
کلیــدی مطــرح شــده اســت، بــه  طــوری  کــه در بحث هــای 

میــان اعضــای۱ انجمــن بین المللــی مطالعات کیفیــت زندگی2 
)متخصصــان رشــته های مختلــف علمــی( چگونگــی تعامــل 
ــی  ــئله ای اصل ــه مس ــال ۱۹۹۸ ب ــا در س ــن جنبه ه ــان ای می
تبدیــل شــده بــود. زیرا تشــخیص و تفکیــک میــان جنبه های 
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 
 Lawton, 1991; Romney et al.,( ذهنــی را در نظر بگیــرد
Cummins, 2000: 55-56 ;1994(. در همین زمینه، واکاوی 

ــع شــود. ــد واق ــد مفی یافته هــای پژوهــش ویلســون می توان

2-۱- بازبینی یافته های ویلسون
مطالعــۀ ویلســون در دهــۀ ۶۰ میــالدی دربارة اینکه شــادترین 

افراد چه کســانی هســتند، نشــان داد:

در  زندگی  کیفیت  بخش  مطالب  به  انجمن ها  از  اطالع  برای   - 1
عرصة جهانی صفحات246تا251 مراجعه کنید.

2 - International Society for Quality of Life Studies
 )ISQOLS(

جدول 1. درصد رضایت از زندگی در حوزه ها

Evans and Huxley, 2002: 206 :منبع

حوزه 
Campbell et al. 
)1976(
n=2134

Andrews & Withey 
)1976(
n=1297

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

-9095ازدواج

879193زندگی خانوادگی

88174سالمت

-8081همسایگی

829384دوستی

-7670کار خانه

798262شغل

788389فعالیت های اوقات فراغت

737849مسکن

-7281استاندارد زندگی

--49پس اندازها

-72-امنیت شخصی

-83-امنیت همسایگی
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ــی  ــد خوب ــالمت اند، درآم ــس س ــارغ از جن ــه ف ــرادی ک اف
ــتند،  ــی هس ــنین جوان ــد، در س ــن دار و متأهل ان ــد، دی دارن
ــت  ــوش و فراس ــد و از ه ــالق کار و تحصیل کرده ان دارای اخ

ــد. ــتری برخوردارن بیش
ــتی  ــارة به زیس ــه درب ــات اولی ــد در مطالع ــر می رس ــه نظ ب
ــه متغیرهــای  ــا بیشــتر محــدود ب ــت زندگــی بحث ه و کیفی
دموگرافیــک )بیرونــی( بــوده اســت و شــاید مهم تریــن تحول 
در ایــن دوره را بایــد توجــه بــه عوامــل درونــی و نقــش ایــن 
ــرات  ــری اث ــردن و میانجی گ ــادل ک ــم، متع ــل در تنظی عوام
ــا  ــن، ب ــت. بنابرای ــراد دانس ــی اف ــتی ذهن ــر به زیس ــط ب محی
ــرای  گذشــت بیــش از پنجــاه ســال از پژوهــش ویلســون، ب
حرکــت بــه ســوی فهــم جامع تــر از کیفیــت زندگــی و تعامــل 
ــان جنبه هــای عینــی و ذهنــی، متغیرهــای کلیــدی او در  می
ســایۀ یافته هــای تحقیقاتــی ایــن دوره به طــور بســیار خالصه 

ــود. ــی۱ می ش بازبین

سالمت   
ویلســون بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه ســالمت رابطــه ای 
بســیار قــوی با شــادی و به زیســتی ذهنــی دارد. او در گــردآوری 
اطالعات در زمینۀ ســالمت از تفســیر و پنداشــت افراد از سالمت 
خودشــان )روش خوداظهــاری( اســتفاده کــرده بــود. بــر اســاس 
ــه نظــر می رســد کــه ایــن رابطــه  پژوهش هــای انجام شــده ب
فقــط در روش خوداظهــاری بــه دســت می آیــد، زیــرا زمانی کــه 
اطالعــات عینی ارزیابی ســالمت )ارائه شــده از ســوی پزشــکان( 
در محاســبات بــه  کار رفتــه رابطــۀ ضعیف تــری گــزارش شــده 
 Watten et al., 1997; Okun and George, 1984,( است

.)Brief et al., 1993

توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ارزیابــی ســالمت از 
ــدۀ شــرایط واقعــی جســمی،  ــرد نه تنهــا منعکس کنن ســوی ف
بلکه میزان ســازگاری احساســی او با شــرایط نیز هســت. گرچه 
»ســازگاری« یکــی از رایج تریــن توضیحــات بــرای بیــان رابطۀ 
ضعیــف ســالمت عینــی و به زیســتی ذهنــی اســت، امــا بایــد 
تأکیــد کــرد کــه تأثیــرات منفی بیمــاری را بــر به زیســتی ذهنی 
نمی تــوان نادیــده گرفــت و ســازگاری در ایــن حــوزه در همــۀ 
مــوارد امکان پذیــر نیســت )Hooker and Siegler, 1992(. به 

گزارش  از  استفاده  با  ویلسون  پژوهشی  یافته های  بازبینی   - 1
“Diener, Eunkook, Lucas and Smith” که در بولتن روان شناسی 

سال 1999 چاپ شده، صورت گرفته است.

طــور خالصــه، بــه نظــر می رســد پنداشــت از ســالمت تأثیرات 
ــاخص های  ــر از ش ــرد دارد و مهم ت ــتی ف ــر به زیس ــتری ب بیش

عینی ســالمت اســت. 

درآمـد   
پژوهش هـا دربارۀ تأثیر درآمـد بر کیفیت زندگی به ابعاد مختلفی 
از آن پرداخته انـد، مانند: )1( رابطۀ میان درآمد و به زیسـتی ذهنی 
در درون یـک جامعه، )2( تغییرات به زیسـتی ذهنی در میان افراد 
به دلیـل افزایش یـا کاهش درآمد، و )3( روند به زیسـتی ذهنی در 

دوره های رشد اقتصادی.
در بررسـی رابطۀ درآمد فردی و به زیسـتی ذهنی، غالباً رابطۀ کم 
 Veenhoven,( اما معناداری گزارش شده است )۰/۱2، ۰/۱۷(
Haring et al., 1984, Diener et al., 1993 ;1994(. امـا 

برخـی از مطالعـات نیـز هیچ رابطۀ آمـاری معنـاداری نیافته اند 
.)Oswald, 1997(

البتــه بــر اســاس گزارش های تحقیقاتــی، ثروتمندها در مقایســه 
بــا فقــرا در یــک حــوزۀ جغرافیایــی واحــد تــا انــدازه ای )بــه طور 
متوســط( شــادترند، امــا کمــاکان تأثیــر درآمــد انــدک و ناچیــز 
اســت )Diener et al., 1985(. در واقــع، اگــر فقــر اقتصــادی 
ــتی  ــر به زیس ــود، ب ــی ش ــای اساس ــن نیازه ــدم تأمی ــبب ع س
افــراد تأثیرگــذار خواهــد بــود و از ایــن مرحلــه بــه بعــد »فراینــد 

ــر می شــود. ــال و رابطــه پیچیده ت ســازگاری« فع
ــده،  ــات انجام ش ــاس مطالع ــر اس ــد: ب ــر درآم تغیی  
افزایــش درآمــد ضرورتــاً بــا افزایــش به زیســتی مرتبــط 
نیســت. مطالعــه ای نشــان می دهد کــه برنــدگان التاری 
)Brickman et al., 1978( از ســایرین شــادتر بوده انــد، 

امــا نــه در انــدازة معنــاداری. در توضیــح چنین شــرایطی 
پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بــا تغییرات 
درآمــد ممکــن اســت به طــور موقــت به زیســتی ذهنــی 
فــرد افزایــش یــا کاهــش پیــدا کنــد، به خصــوص 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 می کننــد.
ــرات در  ــی: تغیی ــطح مل ــدی در س ــرات درآم تغیی  
ــی  ــالمت روان ــر س ــی ب ــی عواقب ــزرگ مل ــاس ب مقی
و به زیســتی ذهنــی دارد. رکــود اقتصــادی موجــب 
بیماری هــای روانــی و افســردگی می شــود. امــا در 
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ــری در  ــودار ۱( تغیی ــز )نم ــادی نی ــد اقتص ــرایط رش ش
 Dooley et( ــورد ــم نمی خ ــه چش ــی ب ــتی ذهن به زیس

.)al., 1994

دیـن داری  
گارتنــر و همــکاران در یــک مقالــۀ مــروری بــه ایــن نتیجــه 
ــا ســالمت  ــن ب ــی از رابطــۀ دی ــه شــواهد حاک رســیده اند ک
روانــی اســت )Gartner et al., 1991: 16(، به ویــژه زمانی که 
دیــن داری ـ بــه  جــای مقیاس هــای نگرشــی ـ بــا رفتارهــای 
ــا.  ــه کلیس ــن ب ــد رفت ــد، مانن ــده باش ــری ش ــی اندازه گی عین
اصــواًل در یــک جامعــۀ دینــی مــردم بیشــتر رفتارهــای دینــی 
ــد، چــون کســانی کــه از هنجارهــا  از خــود گــزارش می کنن
ــری از  ــن شــرایطی ســطح پایین ت ــد در چنی ــروی نمی کنن پی
ــه خواهنــد کــرد. اینکــه احســاس  به زیســتی ذهنــی را تجرب
ــا چــه  ــه ت ــل عــدم تابعیــت از هنجارهــای جامع ــاه به دلی گن
انــدازه بــر به زیســتی ذهنــی افــراد اثــر دارد موضوعــی مهــم 

.)Diener et al., 1999: 281( و قابــل مطالعــه اســت
تعــداد دیگــری از مطالعــات بــر اســاس نمونه گیری هــای ملی 
نشــان می دهنــد کــه به زیســتی ذهنــی به طــور معنــاداری بــا 
دیــن داری رابطــه دارد، گرچــه میــزان اثــر خیلی بزرگ نیســت 
 Ellison, 1991; Pollner, 1989; Poloma and Pendleton,(

ــی  ــه زندگ ــد ب ــن داری می توان ــه، دی ــور خالص 1991(. به ط

روزانــه احســاس معنــی دار بــودن بدهــد و ســایر عوامــل مانند 
ــه  دســت آوردن شــبکۀ ارتباطــات اجتماعــی، حمایت هــای  ب

اجتماعــی و هویــت جمعــی را تقویــت کنــد. به عــالوه، در دورة 
بحران هــای جــدی زندگــی نیــز می توانــد در ســازگاری فــرد 

ــر واقع شــود.  مؤث

ازدواج  
ــواره  ــی هم ــتی ذهن ــان ازدواج و به زیس ــت می ــۀ مثب رابط
ــه ای و در  ــی و منطق ــطح مل ــده در س ــات انجام ش در تحقیق
 Gove and( کشــورهای مختلــف جهــان تأییــد شــده اســت
 Shin, 1989; White, 1992; Mastekaasa, 1995; Diener

et al., 2000 1(. پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه متأهــالن 

در مقایســه بــا آنهایــی کــه هرگــز ازدواج نکرده  انــد، همســر 
ــده اند  ــدا ش ــان ج ــا از همسرش ــد، ی ــت داده ان ــود را از دس خ
شــادی بیشــتری را گــزارش می کننــد. حتــی بــا کنتــرل ســن 
ــد. ــی می مان ــت باق ــتی مثب ــۀ ازدواج و به زیس ــد رابط و درآم

تأثیــر ازدواج بــر به زیســتی ممکن اســت بــرای مــردان و زنان 
متفــاوت باشــد )Mroczek and Kolarz, 1998(. بــر اســاس 
ــل  ــان متأه ــی )Lee et al., 1991(، زن ــای مطالعات یافته ه
شــادتر از زنــان ازدواج نکــرده و مــردان متأهــل همواره شــادتر 

ــد.  ــا بوده ان از مجرده
در مقابــل ایــن پرســش کــه »رضایــت از ازدواج بــرای کلیــت 
ــای  ــان؟«، یافته ه ــا زن ــت ی ــر اس ــردان مهم ت ــتی م به زیس
 Wood et al., 1989; Gove and Shin, 1989;( تحقیقاتــی
Diener et al., 2000( حاکــی از آن اســت کــه ازدواج فوایــد 

1 - این مطالعه در 40 کشور جهان انجام و نتایج آن مقایسه شده است.

نمودار 1. روند تغییرات درآمد و به زیستی ذهنی در فاصلة سال های 1۹46-1۹8۹ )آمریکا(
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بیشــتری در زمینــۀ ایجاد احساســات و عواطف مثبــت در زنان 
ــردان  ــان و م ــان زن ــت از زندگــی می ــا از نظــر رضای دارد، ام
متأهــل تفاوتــی وجــود نــدارد )Diener et al., 2000(. گرچه 
درک چگونگــی رابطــۀ علـّـی بیــن موقعیت ازدواج و به زیســتی 
ذهنــی و تأثیــر عوامــل فرهنگــی و نگــرش جامعــه نســبت به 
ــای  ــا در یافته ه ــاز دارد، ام ــتری نی ــات بیش ــه مطالع ازدواج ب
یــک مطالعــۀ طولــی در میان شــش حــوزة مورد بررســی مثل 
ســالمت و شــغل فقط »رضایت از ازدواج« رابطــۀ معنادار علّی 
 Headey( بــر رضایــت از کلیــت زندگــی را نشــان داده اســت

 .)et al., 1991

سـن  
بــر اســاس پژوهش ویلســون، جوانــی همــواره پیش بینی کنندة 
شــادی بــوده اســت. امــا مطالعــات پــس از ســال های ۱۹۶۷، 
ــش  ــه چال ــری را ب ــن نتیجه گی ــزرگ، ای ــای ب در مقیاس ه
کشــیده اســت. گرچــه در مــواردی، بــا بــاال رفتــن ســن، افــت 
کمــی در رضایــت از زندگــی دیــده می شــود، امــا بــا کنتــرل 
ــی رود  ــن م ــن کاهــش از بی ــد ای ــل درآم ــا مث ــایر متغیره س
)Shmotkin, 1990(. مطالعــات بیشــتری در دوره هــای اخیــر 

گــزارش می کننــد کــه بــا افزایــش ســن رضایــت از زندگــی 
غالبــاً افزایــش می یابــد یــا حداقــل کاهــش نمی یابــد و ایــن 
ــتند، رد  ــی هس ــز ناراض ــن ترها از همه چی ــه مس ــر را ک نظ

 Herzog and Reodgers, 1981; Horley and( می کننــد
Lavery, 1995; Campbell, 1981(. ایــن نتیجه گیــری را 

 Inglehart,( مطالعــات بین المللــی هــم تأییــد می کننــد
 .)1990; Veenhoven, 1984; Diener and Suh, 1998

شــاید اختــالف ایــن نتایــج با یافتــۀ ویلســون ناشــی از ازتقای 
ســطح بهداشــت و ســالمت کل جامعــه از جملــه ســالمندان و 
مشــارکت بیشــتر آنهــا در امــور جامعه نســبت به دهۀ شــصت 
میــالدی اســت. همچنیــن توانایــی ســالمندان را در ســازگاری 

ــد. ــان می ده ــده نش ــرایط پیش آم ــا ش ب

تفاوت های جنسـی: زنان و مـردان  
ــارة  ــه درب ــک مطالع ــه ی ــط ب ــزارش خــود فق ویلســون در گ
ــد  ــاره می کن ــردان اش ــان و م ــی زن ــتی ذهن ــاوت به زیس تف
)Gurin et al., 1960؛ بــه نقــل از Diener et al., 1991(؛ 

ــردان  ــان و م ــان زن ــی می ــچ تفاوت ــه در آن هی ــی ک پیمایش
دیــده نشــده بــود. در یــک فراتحلیــل در ســال ۱۹۸۴ گــزارش 
شــده کــه مــردان تــا انــدازه ای شــادتر از زنــان هســتند، امــا 
Har-( ــت ــدک اس ــیار ان ــت آمده بس ــاوت به دس ــزان تف  می
ing et al, 1984(. در تحلیلــی از یافته هــای دو مطالعــۀ 

بین المللــی در مقیــاس بــزرگ پژوهشــگران گــزارش می کنند 
کــه در اغلــب کشــورها زنــان احساســات )عاطفــه( ناخوشــایند 
ــیتی  ــای جنس ــا تفاوت ه ــد، ام ــه می کنن ــتری را تجرب بیش

نمودار ۲. به زیستی ذهنی زنان و مردان ازدواج کرده و ازدواج نکرده در سال های 1۹8۹-1۹۷۲
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ــت  ــده اس ــت نیام ــه دس ــی ب ــتی ذهن ــاداری در به زیس معن
 Shmotkin, 1990; Warr and Payne, 1982; White,(

1992(. چنیــن یافتــه ای بــا اطالعاتــی کــه میــزان افســردگی 

زنــان را در جمعیــت عــادی بیشــتر از مــردان نشــان می دهــد 
در تناقــض اســت )Eaton and Kessler, 1981(. در توضیــح 
ــد کــه به طــور  ــن نظرن ــر ای ــن پارادوکــس پژوهشــگران ب ای
ــی و  ــا فراوان ــت را ب ــی و مثب ــان احساســات منف متوســط زن
ــی  کــه  ــد، در حال ــه می کنن ــردان تجرب شــدت بیشــتری از م
ــد.  ــزارش می کنن ــم گ ــی را ه ــی باالی ــتی ذهن ــاً به زیس غالب
بــه نظــر می رســد زنــان می تواننــد میــان احساســات منفــی 
و مثبــت تعــادل برقــرار کننــد و در نتیجــه به زیســتی ذهنــی 
 Wood et al., 1989;( ــد ــه دســت آورن ــردان را ب مشــابه م

 .)Lee et al., 1991

وجـدان/اخالق کار1  
در یــک بررســی مبتنی بــر فراتحلیل ۳۴ مطالعه، پژوهشــگران 
ــی را  ــت از زندگ ــت از کار و رضای ــان رضای ــتگی می همبس
ــط  ــی از رواب ــد ناش ــه می توان ــن رابط ــد. ای ــزارش کرده ان گ
اجتماعــی مثبــت و احســاس هویت و معنی در زندگی به ســبب 
کار و فعالیــت باشــد. برخــی از مطالعــات در دهه هــای اخیــر، با 
ــرات  ــازار کار، فرصت هــای شــغلی بیشــتر و تغیی گســترش ب
نقش هــای اجتماعــی، قوی تــر شــدن رابطــۀ میــان رضایــت از 
کار و رضایــت از زندگــی را در جامعــۀ زنــان گــزارش کرده انــد 
1 - job morale

)Tait et al., 1989(. پژوهشــگران ویژگی هــای شــغل و 

دالیلــی را کــه موجــب رضایــت کارکنــان می شــود بررســی 
ــال  ــور مث ــه به ط ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــد. یافته ه کرده ان
ــای  ــی از پیش بینی کننده ه ــد اجتماع ــی و فوای ــت درون رضای
مهــم رضایــت از کار و زندگــی هســتند )Mottaz, 1985( و 
ســاعات کار و به زیســتی از طریــق عوامــل میانجــی دیگــری 
 Gechman( می تواننــد بــا هــم رابطــۀ مثبــت داشــته باشــند
 .)Diener et al., 1999 ؛ بــه نقــل ازand Wiener, 1975

پژوهش هــای انجام شــده دربــارة رابطــۀ میــان رضایــت از کار 
و زندگــی اطالعــات چندانــی در مــورد جهــت علـّـی ایــن تأثیر 
ــد.  ــه نمی کنن ــت از کار ارائ ــی و رضای ــتی ذهن ــان به زیس می
بنابرایــن، ایــن پرســش کمــاکان باقــی اســت که »آیا کســانی 
ــه کســب رضایــت از  ــد بیشــتر ب کــه از زندگی شــان راضی ان
کارشــان متمایــل هســتند )Stones and Kozma, 1986( یــا 

برعکس؟«

تحصـیالت  
ــاداری  ــی معن ــم ول ــۀ ک ــده رابط ــای انجام ش در پژوهش ه
ــه دســت آمــده اســت  ــی ب ــان آمــوزش و به زیســتی ذهن می
)Campbell et al., 1976(. بــر اســاس یافته هــای مطالعاتی، 

رابطــۀ آمــوزش و به زیســتی میــان افــرادی که درآمــد کمتری 
دارنــد، بیشــتر اســت )Diener et al., 1993( و مشــابه همین 
Veen-( ــه چشــم می خــور ــر ب دوضعیــت در کشــورهای فقی
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hoven, 1994(. بخشــی از رابطــۀ میــان آموزش و به زیســتی 

ذهنــی احتمــااًل ناشــی از رابطــۀ آمــوزش بــا درآمــد و وضعیت 
شــغلی اســت. در واقــع، آمــوزش ممکن اســت فقــط به صورت 
غیرمســتقیم بــا به زیســتی فــرد مرتبــط باشــد. البتــه منصفانــه 
ــر  ــم ب ــی ه ــرات مثبت ــوزش تأثی ــه آم ــرد ک ــان ک ــد اذع بای
ــراد  ــرا ســبب دسترســی بیشــتر اف به زیســتی ذهنــی دارد، زی
بــه اطالعــات و اهــداف یــا ســازگاری بهتــر بــا شــرایط جهان 

ــود. ــراف می ش اط
ــت  ــغلی دس ــه ش ــه ب ــی  ک ــردگان در صورت ــه تحصیل ک البت
ــا  ــا کمتر آموزش دیده ه ــه ب ــد در مقایس ــکار بمانن ــد و بی نیابن
فشــار روانــی بیشــتری را تجربــه می کننــد کــه تأثیــرات منفی 
 Clark and Oswald,( ــت ــد داش ــا خواه ــتی آنه ــر به زیس ب
ــه  ــه انتظــارات تحقق نیافت ــوزش ب ــر آم ــن، اگ 1994(. بنابرای

بینجامــد، ممکــن اســت به زیســتی ذهنــی را کاهــش دهــد. 

فراسـت و هـوش  
یافته هــای مطالعــۀ ویلســون نشــان دهندة رابطــۀ میــان 
ــا هــوش فقــط در مــواردی اســت کــه کم هوشــی  شــادی ب
مانــع موفقیت هــای اقتصــادی فــرد شــود. امــا پژوهش هــای 
دیگــری فراســت را یکــی از قوی تریــن پیش بینی کننده هــای 
به زیســتی یافته انــد )Campbell et al., 1976(. در ایــن 
اندازه گیــری هــوش )ارزیابــی  اختــالف نظرهــا نحــوة 
مصاحبه کننــده، اســتفاده از تســت اســتاندارد هــوش و...( 
ــه هــر  ــوده اســت. امــا ب همــواره مســئله ای چالش برانگیــز ب
حــال تعــدادی از مطالعــات رابطه ای میــان رضایــت از زندگی، 
 Sigelman, 1981; Watten( ــد ــت نیافته ان ــادی و فراس ش
et al., 1995(. شــاید رابطــۀ هــوش و به زیســتی ذهنــی بــه 

میــزان حضــور و مشــارکت افــراد باهــوش در جامعــه بســتگی 
داشــته باشــد.

ــی یافته هــای پژوهــش ویلســون در ســایۀ یافته هــای  بازبین
مطالعاتــی پنجاه ســال اخیــر اهمیت متغیرهــای دموگرافیک را 
در کیفیــت زندگــی به کلــی رد نمی کنــد. تأییــد رابطــۀ شــادی 
بــا برخــی از متغیرهــا ماننــد ازدواج یــا رفتارهــای دینــی و رِد 
رابطــۀ میــان برخــی دیگــر همچون ســن، درآمد یا نوســان آن 
در طــول دورة زندگــی نشــان دهندة ضــرورِت در نظــر گرفتــن 
ویژگی هــای دموگرافیــک همــراه بــا متغیرهــای ذهنــی )مانند 

پنداشــت از ســالمت( در مطالعــات کیفیــت زندگی اســت.

2-2- تفکیک و رابطۀ ابعاد عینی و ذهنی
ضرب المثلــی میــان اغلــب ملت هــا رواج دارد بــا ایــن مضمون 
کــه »ثــروت خوشــبختی نمــی آورد« یا »ثــروت همیشــه برابر 
بــا شــادی نیســت«. ایــن ضرب المثــل در واقــع یــک جنبــۀ 
ــی  ــد ذهن ــک بُع ــا ی ــاط ب ــروت( در ارتب ــی )ث ــی از زندگ عین
)خوشبختی/به زیســتی ذهنــی( را طــرح می کنــد. شــواهد 
تجربــی ایــن ضرب المثل پــس از پذیــرش اهمیــت متغیرهای 
درونــی فــرد )ذهنی( عــالوه بر عوامــل بیرونــی و دموگرافیک 
)عینــی( در کیفیــت زندگــی و چگونگــی ترکیــب ایــن ابعــاد 
ـ کــه ممکــن اســت وضعیــت بــد یــا خــوب کیفیــت زندگــی 
ــاًل  ــر کام ــای اخی ــای دهه ه ــد ـ در پژوهش ه ــکار کن را آش

ــت. ــم گیر اس چش
ماهیــت رابطــۀ میان ابعــاد عینــی و ذهنی۱ و چگونگــی ارتباط 
در درون ابعــاد عینــی و ذهنــی2 ســبب تأکیــد پژوهشــگران بر 
رابطــۀ متقابــل ایــن دو و در عیــن حــال تفکیک ایــن دو جنبه 
 Borthwick-Duffy; 1992; Evans,( از یکدیگر شــده اســت
Lawton, 1991 ;1994(. ضرب المثــل فــوق نشــان می دهــد 

کــه وضعیــت عینــی یــک فــرد یــا اجتمــاع بــا شــرایط ذهنــی 
 Boyer and Savageau,( لزوماً یکســان و هماهنــگ نیســت
1981(، زیــرا هــر یــک بــر اســاس معیارهــای کامــاًل متفاوتی 

 Heady and Wearing,( ســنجیده می شــوند )جــدول 2(
1992(. در حالــی  کــه همبســتگی میــان معیارهــای عینــی و 

ذهنــی کــم و قابــل چشم پوشــی گــزارش شــده، معیارهــای 
عینــی یــا ذهنــی همبســتگی بیشــتری را بــا یکدیگــر نشــان 

 .)Cummins, 2000: 58( ــد می دهن
ــت.  ــاده اس ــی س ــای عین ــان معیاره ــتگی می ــل همبس دالی
ــن  ــی را تعیی ــت زندگ ــی کیفی ــرایط عین ــه ش ــی ک متغیرهای
ــر  ــد متغی ــر چن ــت تأثی ــادی تح ــزان زی ــه می ــد ب می کنن
کلیــدی قــرار می گیرنــد کــه ایــن متغیرهــا خــود بــا یکدیگــر 
همبســتگی دارنــد. بــه طــور مثال افــرادی که شــغل بــا درآمد 
بــاال دارنــد غالبــاً بهتــر آمــوزش دیده انــد و ســالم ترند، زیــرا 
می تواننــد مــواد غذایــی خــوب مصــرف کنند و هزینــۀ خدمات 
بهداشــتی-درمانی را بپردازنــد. در نقطــۀ مقابــل، افــرادی کــه 
از سیســتم رفاهــی دولتــی اســتفاده می کننــد کمتــر آمــوزش 
دیده انــد و از ســالمت کمتــری نیــز برخوردارنــد. بنابرایــن، در 

1 - inter correlation
2 - intra correlation
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جدول ۲. ارتباط بین شاخص های کلی عینی و ذهنی کیفیت زندگی*

* این جدول شامل ۱۰ مطالعه در جامعۀ غربی است که به طور تصادفی انتخاب شده و همبستگی بین ۳ متغیر که حداقل یکی از آنها جنبۀ عینی و 
ذهنی را در بر می گرفته و با موضوع مرتبط بوده، تدوین شده است.

** فقط یک شاخص مطالعه شده است.
Cummins, 2000: 60 :منبع

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 
ــان راضــی هســتند و نشــانه های  ــادند بیشــتر از زندگی ش ش
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 

.)Cummins, 2000( اســت
دالیــل همبســتگی کــم و قابــل اغمــاض میــان ابعــاد عینــی 
و ذهنــی زندگــی پیچیــده  اســت. برخی از پژوهشــگران ســعی 

کرده انــد آن را بــا موضــوع »تمایــل بــه حفــظ به زیســتی۱« و 
 McCrea et al.,( تأثیــر عوامــل روان شــناختی توضیــح دهنــد
80 :2006(؛ بــه ایــن معنــی کــه درک وقایــع منفــی زندگــی 

ــر  ــن تأثی ــا ای ــود، ام ــی می ش ــتی ذهن ــت به زیس ــث اف باع
ــد  ــل دارن ــتر تمای ــردم بیش ــت و م ــدت اس ــواًل کوتاه م معم
 Heady and Wearing,( بــه شــرایط اولیــۀ خــود بازگردنــد
Cummins, 1995, 1999 ;1992(. به طور مثال حفظ ســطح 

تعــادل ذهنــی بــه حفــظ فشــار خــون در یــک انــدازة نرمــال 
تشــبیه شــده اســت؛ همچنان کــه گرفتگــی رگ هــای قلــب 
ــا بــاال رفتــن فشــار خــون شــرایط حــادی را بــه   می توانــد ب

1 - well-being homeostasis

عینی با ذهنی )r(ذهنی با ذهنی )r(عینی با عینی )r(مطالعات

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(

رضایت از زندگی با احساس مثبت سالمت**
)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(

ترکیبرضایت**
)0/33 ،0/17( 

 LaBarbera & Gurhan
)1997(

)N=241(

آموزش با درآمد
)0/24(

به زیستی ذهنی با استرس
)-0/22(

ترکیب
)0/23 ،0/06 ،0/23 ،0/13( 

Shin & Johnson )1978( 
)N=665(

0/11شادی**درآمد**

Kelley & Evans )1996(
)N=1422(

ترکیبرضایت از زندگی، هدف زندگی**درآمد، آموزش**
)0/08 ،0/08 ،-0/01 ،0/04( 

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(

کیفیت زندگی ذهنی با پنداشت از تناسب )اندام( فیزیکی**
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( 
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وجــود آورد، شــرایط عینــی حــاد نیــز )ماننــد فشــار ناشــی از 
مراقبــت از یــک فــرد ناتــوان جســمی( می توانــد ســطح تعادل 
ــرد.  ــرد بگی ــازگاری را از ف ــوان س ــی و ت ــتی ذهن ــا به زیس ی
ــت  ــه  دس ــی را ب ــن توانای ــد و ای ــاد گرفته ان ــان ها ی ــا انس ام
ــود را در صــورت  ــی خ ــه ســطح به زیســتی ذهن ــد ک آورده ان
شــرایط نامســاعد محیطــی حفــظ کننــد. یعنــی تــا جایــی که 
شــرایط محیطــی امــکان ســازگاری بدهــد، رابطــۀ ضعیفــی 
ــی به زیســتی وجــود خواهــد  ــی و ذهن ــان جنبه هــای عین می
داشــت. در صورتــی کــه اگــر اتفاقــی رخ دهــد کــه از آســتانۀ 
ســازگاری فراتــر بــرود، شــرایط ســخت عینــی زندگــی ســبب 
کاهــش کیفیــت زندگــی می شــود. در ایــن حالــت ابعــاد عینی 
ــا  ــر ب ــا رابطــۀ قوی ت ــه ب ــی شــاخص هایی هســتند ک و ذهن
هــم تغییــر می کننــد. بنابرایــن شــرایط عینــی و ذهنــی لزومــًا 
از یکدیگــر مســتقل نیســتند و رابطــۀ میــان ایــن دو خطــی 
نیســت. همبســتگی میــان ایــن ابعــاد، در شــرایطی کــه جنبــۀ 
ــری افــت کــرده باشــد، افزایــش  ــه ســطوح پایین ت ــی ب عین

.)Cummins, 2000: 63( می یابــد
ــی  ــت زندگ ــد و کیفی ــۀ درآم ــه رابط ــوان ب ــاًل می ت مث
نــگاه کــرد: وقتــی درآمــد افــراد دهک هــای فقیر بیشــتر 
ــد،  ــش می یاب ــرعت افزای ــا به س ــادی آنه ــود ش می ش
ــچ  ــد هی ــش درآم ــزان افزای ــن می ــه همی ــی  ک در حال
تغییــری در شــادی افــراد طبقــات بــاالی درآمــدی ایجاد 
نمی کنــد. بنابرایــن، در حالــی  کــه در طبقــات اخیــر هیچ 
ــه چشــم  ــان به زیســتی عینــی و ذهنــی ب رابطــه ای می
نمی خــورد، تغییــر در به زیســتی افــراد در ســطح خیلــی 
پاییــن درآمــدی باالترین همبســتگی را میــان جنبه های 

عینــی و ذهنــی نشــان می دهــد. 
بــه ایــن ترتیــب، ضــرورت توجــه بــه رابطــۀ متقابــل میــان 
جنبه هــای عینــی و ذهنــی، مطالعــات کیفیــت زندگــی را بــه 
ســوی یــک مــدل تعاملی ســوق داده اســت که دامنۀ وســیعی 

از متغیرهــا را در بــر می گیــرد. 

2-3- تعیین کننده های کیفیت زندگی
ــی  ــی و ذهن ــای عین ــک جنبه ه ــا تفکی ــیاری ب ــات بس مطالع
بــه بررســی رابطــۀ میــان کیفیــت زندگــی و متغیرهایــی که در 
ایــن دو جنبــه جــای می گیرنــد، پرداخته انــد. ایــن مطالعــات را 
می تــوان در ســه گروه دســته بندی کــرد: متغیرهــای اجتماعی/

دموگرافیــک، متغیرهــای روان شــناختی، و حوزه هــای زندگی.
متغیرهــای اجتماعــی: یکــی از یافته هــای شــگفت آور   
تحقیقــات کیفیــت زندگــی، رابطــۀ ضعیــف میــان 
ــرد  ــادی ف ــی- اقتص ــای اجتماع ــتی و ویژگی ه به زیس
ماننــد ســن، جنــس، نــژاد، درآمــد و وضعیــت تأهــل و 
ــن  ــۀ ای ــا هم ــی از پژوهش ه ــت. در برخ ــوزش اس آم
متغیرهــا به نــدرت بیــش از ۱۰ درصــد از واریانس مرتبط 
ــح  ــی را توضی ــت زندگ ــت از کلی ــا رضای ــادی ی ــا ش ب
ــه  ــد ک ــزارش می کنن ــری گ ــات دیگ ــد. تحقیق می دهن
ــر از 2۰ درصــد از به زیســتی  عوامــل دموگرافیــک کمت
 Campbell et al., 1976;( ــد ــح داده ان ــی را توضی ذهن
البتــه در زمینــۀ   .)Andrews and Withey, 1976

ــغل  ــاًل ش ــی، مث ــاص از زندگ ــوزة خ ــک ح ــی ی ارزیاب
و روابــط خانوادگــی، واریانــس کمــی بیشــتری توضیــح 
 Micholas, 1985; Lever, 2000:( داده شــده اســت

.)188-189

متغیرهــای روان شــناختی: روان شناســان بــاور دارنــد   
کــه شــاخص های اجتماعــی به تنهایــی کیفیــت زندگــی 
را تعییــن نمی کننــد، زیــرا افــراد واکنش هــای متفاوتــی 
در یــک موقعیــت واحــد دارنــد و شــرایط را بــر اســاس 
تجربیات پیشــین، انتظــارات و ارزش هــای منحصربه فرد 
 .)Diener and Suh, 1997( خودشــان ارزیابــی می کننــد
ــت  ــه کیفی ــد ک ــان می دهن ــات نش ــر، تحقیق ــوی دیگ از س
یــک مفهــوم ذهنــی اســت و برخــی از ویژگی هــای شــخصیتی 
و متغیرهــای روا ن شــناختی بــا کیفیــت زندگی رابطۀ قــوی دارند 
)Pavot, 2006: 394; Lever, 2000: 189(. پژوهش هــای 

بســیاری گــزارش کرده انــد 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 
 .)Milbrath, 1979: 34( ــار دو مفهــوم متفــاوت هســتند معی
برخــی از مطالعــات نیــز در حالــی  کــه رابطــۀ مثبــت کنتــرل 
درونــی فــرد بــر زندگــی خــود، احســاس لیاقــت و توانمنــدی را 
بــا کیفیــت زندگــی نشــان داده انــد بــه رابطــۀ منفــی متغیرهایی 
ماننــد اضطــراب، افســردگی و فشــار روانــی بــا کیفیــت زندگــی 

پرداخته انــد.
به طــور یقیــن، ســهم روان شناســان در بــارز کردن قلمــرو ذهنی 
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تجربــۀ بشــری به عنــوان بخــش اصلــی تعیین کننــدة کیفیــت 
زندگــی بســیار زیاد اســت. به نظــر روان شناســان، بــرای توضیح 
کیفیــت زندگــی تمرکــز بــر »بســتر۱« اجتماعی-اقتصــادی فرد 
ــی وجــود  ــدة درون ــک ســازة پیچی ــد، بلکــه ی ــت نمی کن کفای
دارد کــه فــرد به صــورت درونــی جهــان اطــراف را از طریــق آن 
درک و تعریــف می کنــد )Lever, 2000:187(. بنابرایــن، معنی 
دقیــق بُعــد ذهنــی بســتگی دارد به »بســتری« کــه در آن به کار 
بــرده می شــود، و ارزیابــی ذهنــی فــرد از شــرایط عینــی زندگــی 
و رضایــت از زندگــی بــه ارزیابــی ادراکی و عاطفی فــرد از زندگی 

 .)Diener et al., 2000( خــود بازمی گــردد
ــان  ــی نش ــای تحقیقات ــی۲: یافته ه ــای زندگ حوزه ه  
ــای خاصــی از  ــت از حوزه ه ــزان رضای ــه می ــد ک می دهن
ــای  ــن پیش بینی کننده ه ــرد از قوی تری ــک ف ــی ی زندگ
کلیــت به زیســتی اوســت. ایــن حوزه هــا غالبــاً در مطالعات 
ــد،  ــالمت، درآم ــکن، س ــواده، کار، مس ــد از خان عبارت ان
روابــط اجتماعــی، وضعیــت تأهــل، ســن، محیط اطــراف، 

1 - context
2 - life domains

ــوی و...۳.  ــد معن ــات فراغــت، بُع فعالیت هــای اوق
ایــن خــط از تحقیقــات را پژوهشــگران بســیاری دنبــال   
Heady ,1981; Andrews and Robin-(  کرده انــد
son, 1991; Bowling and Windsor, 2001; Bowl-

ــک  ــهر مکزی ــه در ش ــه ای ک ــاًل مطالع ing, 1995(. مث

دربــارة کیفیــت زندگــی و حوزه هــای مهــم زندگــی انجام 
ــه  ــد ک شــده )Lever, 2000: 187-208( نشــان می ده
کدام یــک از حوزه هــای زندگــی اهمیــت بیشــتری بــرای 
مــردم داشــته اســت. در ایــن مطالعــه کیفیــت زندگــی بــر 
اســاس رابطــۀ میــان رضایــت فــرد از یــک حــوزه و نظر او 
دربــارة اهمیــت آن حوزه در زندگی اش تعریف شــده اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، رابطــۀ اهمیت یــک حــوزه و رضایت از 
آن حــوزه تعیین کننــدة کیفیــت زندگــی فــرد تلقــی شــده 
اســت. در ایــن مطالعــه، ابتــدا مــردم ســاکن در ۱۸ محلــۀ 
شــهر مکزیــک حوزه هــای مهــم کیفیــت زندگــی خــود را 
بــه ترتیــب اهمیــت مشــخص کرده انــد و ســپس میــزان 
ــات  ــک طبق ــه تفکی ــا ب ــن حوزه ه ــردم از ای ــت م رضای
3 - spiritual

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

* این جدول دربرگیرندة همۀ پاسخگویان است. یعنی کسانی را که متأهل نبوده اند، فرزند نداشته اند و شاغل نبوده اند نیز شامل شده است.
Lever, 2000: 193 :منبع

مجموعبا درآمد پایینمتوسط به پایینمتوسطمتوسط به باالحوزه ها
188230228171817روابط همسری

162178256196792روابط خانوادگی

155170157173655شغل

121148182176627فرزندان

126136173169604به زیستی اقتصادی

1011388281402رشد فردی

951396080374تصور از خود

581019487340به زیستی فیزیکی و سالمتی

681007549292معاشرت

57797936251محیط اطراف

73916173298فعالیت های اوقات فراعت

48512822149دوستان صمیمی

26323840136کارهای خانه
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اقتصادی-اجتماعــی گــردآوری و گــزارش شــده اســت.
حوزه هایــی کــه مــردم بیــش از همــه به عنــوان حوزه های   
مهــم در کیفیــت زندگی شــان اعــالم کرده انــد بــه ترتیــب 
روابــط همســری، خانــواده، کار و ســپس بچه هــا هســتند. 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــاری داده ه ــای آم تحلیل ه
تفاوت هــای معنــاداری در کیفیــت زندگی افــراد به تفکیک 
طبقــۀ اقتصادی-اجتماعــی وجود دارد و اهمیت به زیســتی 
اقتصادی، رشــد فــردی و چگونگــی گذران اوقــات فراغت 
در کیفیــت زندگــی افــراد در طبقــۀ اقتصادی-اجتماعــی 
باالتــر به طــور معنــاداری از ســایر طبقــات بیشــتر اســت.

ــارة تعیین کننده هــای کیفیــت  جمع بنــدی کلــی مطالعــات درب
زندگــی نشــان دهندة چگونگــی رابطــۀ متغیرهــای اجتماعــی، 
تأثیــر عوامــل درونــی و ذهنــی افراد بر تفســیر شــرایط محیطی 
ــت  ــا رضای ــی ب ــی و ذهن ــدة شــاخص های عین و رابطــۀ پیچی
ــه  ــت. ب ــی اس ــت زندگ ــت کیفی ــی و کلی ــای زندگ از حوزه ه
ــا  ــن جنبه ه ــب ای نظــر می رســد گســتردگی و دشــواری ترکی
ــبب  ــد س ــه می طلبن ــی ک ــری متفاوت ــای اندازه گی و روش ه
شــده اغلــب پژوهش هــا بــر یــک جنبــه یــا تعــداد محــدودی از 
حوزه هــا متمرکــز شــوند. بنابرایــن، شــواهد تجربــی چندانــی از 
مــدل تعاملــی کیفیــت زندگــی کــه همــۀ جنبه هــا را بــا هــم و 

در کل مطالعــه کــرده باشــد، بــه دســت نیامــد.

۲-4- شواهد تجربی از مدل تعاملی کیفیت زندگی
ــه  ــد ک ــان می ده ــده نش ــای انجام ش ــر پژوهش ه ــروری ب م
در فراینــد تحــول مفهــوم کیفیــت زندگــی و تبدیــل آن از یــک 
ــوم  ــک مفه ــته ای و از ی ــه چندرش ــته ای ب ــوع تک رش موض
تک بعــدی بــه مــدل تعاملــی، توجــه پژوهشــگران رشــته های 
ــی  ــی صنعت ــد مدیریت/روان شناس ــی مانن ــد علم ــبتاً جدی نس
 Andrews and Withey, 1976; Schmitt and Bedian,(

 Sirgy,( بازاریابی ،)1982; Cummings and Worley, 2001

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

ــن حــوزه  ــه ای Cicerchia, 1996; Cramer et al., 2004( ب

ــوم  ــی  کــه پژوهشــگران حــوزة عل جلــب شــده اســت. در حال
انســانی ویژگی هــای اجتماعی-اقتصــادی فــرد را در رابطــه بــا 
برداشــت های ذهنــی مطالعــه می کننــد، برنامه ریــزان شــهری 
ــن  ــی ای ــهری و ارزیاب ــط ش ــخصات محی ــول مش علی االص
مشــخصات را از نظــر ســاکنان شــهر مدنظــر دارنــد. امــا در این 

زمینــه، ایــن گروه از پژوهشــگران با دو مســئلۀ مهــم روبه رویند:
در برخــی از مطالعــات کیفیــت زندگــی، چــون معیارهــای   
عینــی و ذهنــی هــر دو در ســطح فــرد بررســی می شــوند، 
اندازه گیــری آن به طــور نســبی ســاده و روشــن بــه نظــر 
می رســد، ماننــد میــزان درآمــد فــرد و رضایــت او از درآمــد 
کسب شــده. امــا در مطالعــۀ کیفیــت زندگی شــهری، چون 
ــق دارد و  ــهری تعل ــط ش ــه محی ــی ب ــاخص های عین ش
ارزیابــی ذهنــی در ســطح فردی صــورت می گیــرد، اتصال 
ایــن دو و روش هــای مطالعــۀ آن چنــدان ســاده نیســت. 
شــاید بــه همیــن دلیــل مطالعات کیفیــت زندگی شــهری 
به طــور معمــول شــاخص های عینــی و یا فقــط معیارهای 
.)McCrea et al, 2006: 81( ذهنــی را بررســی کرده انــد
ــر  ــه بهت ــوده ک ــن ب ــر ای ــرض ب ــاً ف ــته ها غالب در گذش  
شــدن شــرایط عینــی کیفیــت زندگی شــهری بــه ارتقای 
تجربــۀ ذهنــی زندگــی می انجامــد، امــا بر پایــۀ بحث های 
پیشــین و به طــور خالصــه تعریــف شــاخص های عینــی 
بــر پایــۀ تجربــۀ عمومــی، در مقابــل شــاخص های ذهنی 
 Cummins,( )بــر پایــۀ تجربــۀ خصوصــی )درونــی فــرد
ــود  ــه بهب ــود یکــی ب 56 :2000(، ایــن فــرض کــه بهب

ــرار  ــد ق ــورد تردی ــدی م ــور ج ــد به ط ــری می انجام دیگ
 McCrea et al., 2006: 80; Serag El( ــت ــه اس گرفت
.)Din et al., 2013; Feneri et al., 2013; Das, 2008

در میــان شــواهد تجربــی کــه به مطالعــۀ کیفیــت زندگی   
در ابعــاد عینــی و ذهنــی پرداخته انــد اطالعــات یک نمونۀ 

قابــل دسترســی بــا توضیــح بیشــتری ارائــه می شــود.
ــاال و  ــه ب ایــن مطالعــه در چارچــوب رویکــرد از پاییــن ب  
ــرای  ــوب شــرقی اســترالیا۱ انجــام شــده اســت. ب در جن
مشــخص کردن مــکان فــرد پاســخگو و اطالعــات عینــی 
دربــارة محیــط شــهری از سیســتم GIS 2 اســتفاده شــده و 
بــرای گــردآوری اطالعات دربــارة ارزیابی ذهنــی از محیط 
شــهری بــه پاســخگویان تعیین شــده مراجعــه شــده اســت:

معیارهــای عینــی شــامل: دسترســی بــه خدمــات   -  
ــات  ــد، امکان ــز خری ــدارس متوســطه(، مراک آموزشــی )م
ورزشــی، و بیمارســتان. همچنین تراکم جمعیت و مســکن 

ــاره(.  ــد و اج ــۀ خری ــکن )هزین ــۀ مس و هزین
1 - Queensland
2 - Geographic Information System
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معیارهــای ذهنــی شــامل: رضایــت از دسترســی   -  
بــه مــدارس متوســطه، ســوپرمارکت، امکانــات ورزشــی، و 
بیمارســتان. همچنین رضایت از ازدحام جمعیت، پنداشــت 
از آلودگــی هــوا، آلودگــی صوتــی، تراکم ترافیــک و هزینۀ 

مســکن

ــهری شــامل:  ــی ش ــت زندگ ــای کیفی معیاره  -  
رضایــت از همســایگی، رضایت از محیط محلــی، رضایت 

ــه ای ــی منطق ــت زندگ ــه، و کیفی از منطق
نتایــج مطالعه نشــان می دهــد که رابطــۀ میان معیارهــای عینی 
و ذهنــی بــا محیــط شــهری قــوی نیســت. ایــن یافتــه مطابــق 
نتایجــی اســت کــه در ســایر تحقیقــات مربــوط بــه حوزه هــای 
ــاخص های  ــی، ش ــت. به طورکل ــده اس ــت آم ــه  دس ــی ب زندگ
عینــی حوزه هــا، پیش بینی  کننــدة ضعیفــی از رضایــت از همــان 
 Cummins, 2000; Evans and Huxley,( حوزه هــا هســتند
ــی  ــای عین ــت متغیره ــار می رف ــه انتظ 2002( و همچنان ک

)دسترســی، تراکــم و هزینــۀ زندگی( همبســتگی متقابــل دارند. 
ایــن یافته مشــابه یافتۀ پژوهشــگران دیگری اســت کــه گزارش 
کرده انــد )Cummins, 2000( متغیرهــای عینــی بــا یکدیگــر 
بیشــتر رابطــه دارنــد تــا بــا متغیرهــای ذهنــی. ایــن پژوهــش 
به عنــوان یــک نمونــه، ضمــن نشــان  دادن دشــواری روش های 

اندازه گیــری و هزینه بــر بــودن این گونــه مطالعــات، گویــای این 
نتیجــۀ مهــم اســت کــه روابط دنیــای عینــی همیشــه در دنیای 
ذهنــی انعــکاس نمی یابــد. در نتیجــه، بایــد در ایــن تفســیر کــه 
ــه  ــی شــهری ب ــت زندگ ــی در کیفی ــود شــاخص های عین بهب

بهبــود شــاخص های ذهنــی می انجامــد بســیار محتــاط بــود.

3- نتیجه گـیری
ــوان در توجــه رشــته های  ــت زندگــی« را می ت ــت »کیفی اهمی
علمــی گوناگــون بــه آن و در اختراع ابــزار و روش هــای متنوعی 
دیــد کــه بــرای زندگــی طوالنی تــر و راحت تــر انســان ها، هــر 
ــوان  ــه می شــود. آن را می ت ــار جهــان ارائ روزه، در گوشــه و کن
در سیاســت های اجتماعــی و اقتصــادی دولت هــا بــرای تأمیــن 
ــوان در  ــرد و می ت ــه ک ــهروندان مالحظ ــایش ش ــاه و آس رف
تخصیــص اعتبــارات بــه صدهــا پژوهشــی دیــد که بــرای فهم 
بهتــر از چگونگــی ایــن مفهــوم انجــام می شــود. بــا انجــام ایــن 
پژوهش هــا، امــروزه بیــش از گذشــته، اطالعاتــی دربــارة عوامل 
مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی به دســت آمــده و بــا افزایــش دانش 
مــا پیچیدگی هــای موضــوع بیشــتر آشــکار شــده اســت. کیفیت 
زندگــی مفهومــی به غایت پیچیده اســت کــه به طور مســتمر در 
حــاِل »شــدن« و تحــول اســت. نشــانه های پیچیدگــی موضوع 

را در: 

شکل 1. مدل معادلة ساختاری با فرضیه ها
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ــه  ــبت ب ــی نس ــته های علم ــاوت رش ــای متف دیدگاه ه ـ 
تعریــف و شــاخص های آن

گستردگی عوامل تعیین کنندة کیفیت زندگی ـ 
ـ  رابطــۀ عوامــل عینــی و تأثیــر متغیرهای غیرقابل  مشــاهدة 

هنی ذ
ــی و  ــاخص های عین ــان ش ــل می ــط متقاب ــل و رواب تعام ـ 

ــن دو ــک ای ــال تفکی ــن ح ــی و در عی ذهن
گوناگونی حوزه های مهم در کیفیت زندگی  ـ 

ــگران و  ــردم و پژوهش ــی م ــای ارزش ــل قضاوت ه تداخ ـ 
ــران تحلیلگ

تغییــر عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی در طــول دورة  ـ 
ــی  زندگ

ــر به زیســتی  ــرد ب ــت به زیســتی ف ــارة اولوی پرســش درب ـ 
ــا برعکــس ــاع ی اجتم

ــی و  ــتر فرهنگ ــان ها در بس ــت انس ــری پنداش تأثیرپذی ـ 
سیســتم های ارزشــی جامعــه

و... ـ 

ــدارد و  ــود ن ــی خــوب« وج ــه از »زندگ ــی یگان ــن الگوی بنابرای
تفاوت هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع، همــراه 
ــان  ــذر زم ــم، در گ ــای مه ــا و حوزه ه ــر تعیین کننده ه ــا تغیی ب
ــر  ــد کــه در براب ــل کرده ان ــه موضوعــی تبدی ــن مفهــوم را ب ای
پرســِش »کیفیــت زندگــی چیســت و چگونــه اســت؟« می توان 
پاســخ داد کــه »بــه شــرایط و بســترهای اجتماعــی و فرهنگــی 

بســتگی دارد«. 
ــان  ــر از زم ــال اخی ــاه س ــای پنج ــه پژوهش ه ــن، آنچ بنابرای
انتشــار نتایــج تحقیــق ویلســون گــزارش می کننــد همــواره در 
حــاِل »شــدن« اســت و افــراد شــاد در آغــاز قــرن بیســت ویکم 

نمی تواننــد مشــابه افــراد پنجــاه ســال پیــش باشــند. 
بخشــی از عــدم تأییــد یافته های ویلســون بــه تحــوالت جوامع 
ــوم، و در  ــرفت عل ــه پیش ــش او، ب ــس از پژوه ــای پ در دهه ه
نگاهــی ژرف تــر بــه کیفیــت زندگــی و تأکیــد بیشــتر بــر عوامل 
ــی، و  ــاد عین ــر ابع ــالوه ب ــی( ع ــای ذهن ــرد )جنبه ه ــی ف درون
همچنیــن تغییــر روش هــا و مقیاس هــای اندازه گیری به زیســتی 

و کیفیــت زندگــی مربــوط اســت.
در حالــی  کــه ســایر مطالعــات در جوامع مختلف شــادی بیشــتر 
ــتی  ــد، درس ــد کرده ان ــن دار را تأیی ــا دی ــرده ی ــراد ازدواج ک اف
ــوش و  ــی ه ــاد و حت ــد زی ــی، درآم ــد جوان ــی مانن ویژگی های

فراســت در ارتقــای کیفیــت زندگــی و کســب رضایــت بیشــتر 
ــان، عوامــل مهــم  ــن می ــد اســت. در ای ــورد تردی از زندگــی م
دیگــری به عنــوان تعدیل کننــده و میانجــی )جنبه هــای ذهنــی 
و درونــی افــراد( عمــل می کننــد کــه به آســانِی ســن و درآمــد 

ــری نیســتند. ــل مشــاهده و اندازه گی قاب
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، نیم قــرن تحــوالت اجتماعــی و فرهنگی در 
زمینه هــای آمــوزش، ســالمت، بــازار کار و... زنــان و مــردان را 
در احتمــال تغییــر آن نمی تــوان نادیــده گرفــت. اینکــه پژوهش 
ــا  ــردان ب ــان و م ــه زن ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــون ب ویلس
ویژگی هــای مشــابه اجتماعی-اقتصــادی تقریبــاً به یــک میزان 
شــاد هســتند، در عیــن حــال کــه پژوهش هــای بعــدی تجربــۀ 
بیشــتر زنــان از عواطــف و احساســات مثبــت و منفــی را گزارش 
می کننــد، پارادوکســی اســت کــه به طــور یقیــن بــه مطالعــات 

بیشــتر در میــان فرهنگ هــای 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 con-
cept 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 un-
derstanding 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 Mod-
el” for understanding quality of life is discussed. 
Research findings of recent decades, provides 
evidences that the effects of social, psychologi-
cal, economical and environmental variables on 

overall satisfaction of life or variety of its domains 
)such as work, family, health, housing, social re-
lations 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
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