تاريخ دريافت0931/10/82 :
تاريخ پذيرش نهايي0931/10/89 :

WHOQOL-BREF

مطالعه حاضر از نوع توصيفي است و هدف آن سنجش و بررسي ميزان کيفيت زندگي مردم در شهر
تهران براساس پرسشنامه استاندارد سازمان جهاني سالمت  WHOQOL-BREFاست .اين پرسشنامه
توسط گروه کيفيت زندگي سازمان جهاني سالمت در چهار حيطه (سالمت جسماني ،سالمت رواني،
روابط اجتماعي و وضعيت محيط) و با  82گويه تدوين شده و در کشورهاي مختلف جهان اعتبار و روايي
آن مورد سنجش قرار گرفته است .در مطالعه حاضر جامعه آماري شامل شهروندان باالي 02سال ساکن
در مناطق  88گانه شهر تهران در زمان اجراي پژوهش ( ،)0939هستند .شيوه نمونهگيري از نوع خوشهاي
چندمرحلهاي است و حجم نمونه برابر  0101ميباشد .يافتهها و نتايج پژوهش نشان ميدهد امتياز کل
کيفيت زندگي در بازه ( )1-011برابر با  1041و در بازه ( )0-81برابر  0841ميباشد که ميتوان گفت
پاسخگويان ميزان کيفيت زندگي خويش را متوسط ارزيابي نمودهاند .بين متغير کيفيت زندگي و
متغيرهاي جنس و وضعيت تأهل در شهر تهران تفاوت معناداري وجود ندارد .بين تحصيالت و کيفيت
زندگي تفاوت معناداري وجود دارد؛ افراد با تحصيالت دانشگاهي نسبت به افراد با تحصيالت
غيردانشگاهي از کيفيت زندگي باالتري برخوردارند .همچنين بين گروههاي مختلف سن و ميزان کيفيت
زندگي تفاوت معناداري وجود دارد؛ افراد  80تا  91سال در شهر تهران داراي باالترين ميزان کيفيت
زندگي نسبت به ساير گروههاي سني هستند.
کيفيت زندگي ،سازمان جهاني سالمت ،شهر تهران.
0ـ استاد گروه جامعهشناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،گروه برنامهريزي رفاه اجتماعيEmail:ghaffary@ut.ac.ir .

8ـ کارشناسي ارشد برنامهريزي رفاه اجتماعي ،پژوهشگر مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) (نويسنده مسئول).
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بسياري از صاحبنظران بر اين عقيده هستند که کيفيت زندگي موضوعي پر از ابهام و ارائه
تعريفي دقيق و مورد توافق از آن دشوار بوده که بخشي از اين ابهام ،ناشي از وجود تعداد
زياد حوزهها و رشتههاي علمي درگير در موضوع کيفيت زندگي است؛ بهطوري که هر کدام
از آنها ،از روانشناسي و پزشکي تا جامعهشناسي و برنامهريزي شهري ،با رويکردي ويژه
به موضوع نگريسته و همگي داراي نقاط تأکيد ويژهاي در تعريف و معيارهاي اندازهگيري
آن هستند .با وجود زياد بودن حوزههاي علمي فعال در اين زمينه ،طبقهبندي کيفيت زندگي
در زيرمجموعه رشته علمي خاص ،بسيار دشوار و بحثبرانگيز است .رومني 0و همکارانش
( )0330مجموعه استداللهايي براي پاسخ به اين پرسش ارائه ميدهند که چرا تعاريف
پذيرفته شده جهانشمولي براي کيفيت زندگي وجود ندارد .اين مجموعه عبارتند از؛ )0
فرآيندهاي روانشناختي مرتبط با تجربه کيفيت زندگي را ميتوان از دريچه زبانها و
فيلترهاي مفهومي مختلف توصيف و تفسير کرد )8 ،مفهوم کيفيت زندگي تا حد زيادي با
ارزش داوري همراه است و  )9مفهوم کيفيت زندگي متأثر از رشد درک انساني و فرايندهاي
توسعه در طول زندگي افراد در اجتماع محلي و ميزان تحت تأثير قرار گرفتن اين فرايندهاي
روانشناختي توسط عوامل محيطي و سامانههاي ارزش فردي است؛ از اينرو به دليل کمبود
تعريف عملياتي واحد از کيفيت زندگي ،واژههاي مرتبط ديگري مانند بهزيستي ،سطح
زندگي ،استاندارد زندگي ،رضايتمندي از زندگي و خشنودي ظهور کردهاند (ماسام8118 ،؛
به نقل از مهندسان مشاور خدمات مديريت ايرانيان .)88 :0931 ،همچنين غفاري و اميدي
( )0922تعدد تعاريف مربوط به کيفيت زندگي را ناشي از چندبعدي بودن سازه کيفيت
زندگي ،کاربرد آن در حوزههاي حرفهاي متفاوتي چون پزشکي ،روانشناسي ،جغرافياي
انساني ،جامعهشناسي ،مطالعات توسعه و در نهايت سطح تحليل که ميتواند مربوط به
عامالن ،فرايندها ،موقعيتها و يا ساختارها باشند ،ميدانند (غفاري و اميدي.)9 :0922 ،
بنابراين ميتوان گفت کيفيت زندگي در رشتههاي مختلفي مورد مطالعه قرار گرفته است
که از آن جمله ميتوان به عرصه مطالعات اجتماعي ،مطالعات اقتصادي ،بهداشتي و پزشکي،
1- Romney

مطالعات محيطي و انواع ديگري از زمينهها و رشتهها اشاره نمود .در حوزههاي جديدتر کيفيت
زندگي ،گونهاي ترکيب و تلفيق اين حوزههاي مطالعاتي را در جايگاه ارائه توصيف دقيقتري
از خوشبختي جمعي گروهها و جمعيتها شاهد هستيم .از سوي ديگر اين مفهوم گاه در
حالت ايجابي آن ،نوعي احساس مثبت برشمرده شده و داراي نمودهايي همچون رضايت از
زندگي (داينر و لوکاس ،)8111 ،0احساس خوشبختي (شاين و جانسون )0312 ،8و شادکامي
(آندروز و وايتي )0312 ،9که جنبههايي از سالمتي انسان هستند ،دانسته شده است.
چندوجهي بودن مفهوم کيفيت زندگي سبب ميشود آن از زوايا و ابعاد مختلفي سنجيده
شود .از سوي ديگر در اکثر روشهاي سنجش ،کيفيت زندگي طي ارزيابي پاسخگو از
وضعيت خود احصاء مـيشود و او نيز در اين ارزيابي ،آنـچه را که واقعيت زندگي خويش
ميپندارد با انتظارات و توقعات خود مقايسه کرده و داوري ميکند (نجات و همکاران،
 .)0921گروه کيفيت زندگي سازمان جهاني سالمت ،کيفيت زندگي را ادراک و دريافت افراد
از موقعيتهاي زندگيشان با توجه به زمينه فرهنگي و نظام ارزشي که در آن زندگي ميکنند
و در ارتباط با اهداف ،انتظارات ،استانداردها و تعامالت آنها تعريف ميکند .اين تعريف از
کيفيت زندگي ارزيابي ذهني فرد از موقعيت خويش با توجه به زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي
و محيطي را مورد توجه قرار ميدهد و ادعا دارد ،دريافت فرد از کيفيت زندگي ،مالک تعيين
ميزان کيفيت زندگي وي ميباشد (گروه کيفيت زندگي سازمان جهاني سالمت.)1 :0332 ،
در دهههاي گذشته ابزارها و پرسشنامههاي زيادي با رويکردهاي مختلف (سالمت،
زيستپذيري شهري ،اقتصاد ،کيفيت محيط ،استانداردهاي زندگي ،نيازهاي اساسي و )...
تدوين و طراحي شدهاند که هر کدام از نگاه و جنبه خاصي کيفيت زندگي را مورد سنجش
قرار ميدهد .در اين ميان يکي از ابزارهايي که کيفيت زندگي افراد را مورد سنجش قرار
ميدهد ،پرسشنامه «کيفيت زندگي سازمان جهاني سالمت-کوتاهشده» 0است .همانطور که
گفته شد اين ابزار توسط گروه کيفيت زندگي سازمان جهاني سالمت تدوين و اعتبارسنجي
1- Diener & Lucas
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شده است .طبق تعريفي که اين گروه از کيفيت زندگي ارائه ميدهد ،نبايد انتظار داشت که
براي همه ابعاد زندگي و براي تمام موقعيتها ،عالئم ،بيماري و  ...بتوان ابزار و پرسشنامه
تدوين کرد ،بنابراين دريافت و ادراک فرد از موقعيت خويش اساس کيفيت زندگي فرد را
تشکيل ميدهد و اين دريافت ناشي از وضعيت سالمت يا بيماري يا موقعيتهاي ديگر فرد
است.
کيفيت زندگي از شاخصهاي مهم توسعه اجتماعي محسوب ميشود که سنجش و رصد
وضعيت آن ضروري است .اطالعات مربوط به وضعيت کيفيت زندگي شهروندان ميتواند به
عنوان اطالعات پايهاي و شواهد آماري در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي توسعهاي
مدنظر قرار گيرد .طبق مطالعات گذشته بر اساس پرسشنامه «سازمان جهاني سالمت»
(نجات و همکاران )0922 ،وضعيت کيفيت زندگي در شهر تهران چندان مطلوب نيست .با
توجه به جايگاه و اهميت شهر تهران و بهمنظور مطالعه روندي بر روي کيفيت زندگي
شهروندان در مقاله حاضر کيفيت زندگي مردم شهر تهران ( )0939بر اساس پرسشنامه
«سازمان جهاني سالمت» مورد سنجش قرار ميگيرد و ابعاد مختلف آن با متغيرهاي زمينهاي
آزمون ميشود .همچنين در قسمت آخر و نتيجهگيري ،برخي از يافتههاي مطالعه مذکور با
مطالعه (نجات و همکاران )0922 ،مورد مقايسه قرار خواهد گرفت.

يکي از ارزندهترين اقدامات صورتگرفته در توسعه و تدقيق مفهوم کيفيت زندگي ،طرح
کيفيت زندگي «سازمان جهاني سالمت» است که براي نخستين بار در سال  0330با هدف
ايجاد ابزاري بينالمللي در کشورهاي جهان بهطور همزمان به اجرا درآمد .مقياس بهکار گرفته
شده در اين طرح  WHOQOL-100است و مفاهيم و ترکيب سؤاالت آن براي فرهنگهاي
متفاوت يکسان است (بونومي و همکاران .)8111 ،0باتوجه به اينکه کيفيت زندگي نميتواند
معادل درستي براي عبارات وضعيت سالمتي ،سبک زندگي ،رضايت از زندگي ،وضعيت
ذهني يا بهزيستي باشد و طبيعتي چندوجهي دارد ،در ساختار  WHOQOL-100زمينه
1- Bonomi, Patrick, Bushnell, & Martin

شناخت اين طبيعت فراهم شده است .در طراحي و ساخت اين مقياس 01 ،مرکز تحقيقات
ميداني از فرهنگها و مناطق گوناگون جهان مشارکت نمودند (گروه کيفيت زندگي سازمان
جهاني سالمت.)0 :0332 ،0
پرسشنامه  WHOQOL-BREFدر سال  0332از همين مقياس استخراج شده است
که بهدليل کاهش حيطهها و گويهها و راحتي استفاده و دستورالعمل نمرهدهي ،به زبانهاي
مختلف ترجمه و در مناطق گوناگون اعتباريابي شده است که از آنجمله ميتوان؛ ايران
(مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران0939 ،؛ يوسفي و همکاران ،)8101 ،بنگالدش
(ايزوتسو 8و همکاران ،)8111 ،نيوزلند (کراگول 9و همکاران ،)8109 ،اياالت متحده امريکا
(ردکو 0و همکاران ،)8101 ،اسپانيا (بنتز -بورگو و همکاران ،)8100 ،1ماالوي (کلبرن 2و
همکاران ،)8108 ،زالندنو (هسو ،)8113 ،1برزيل (کروز 2و همکاران ،)8100 ،فنالند (وارما و
همکاران ،)8100 ،3چين (سايا و همکاران ،)8108 ،نپال (ويکرم و سينگ )8100 ،01و تايوان
(يئو و همکاران )8118 ،00را نام برد .اين پرسشنامه شامل چهار حيطه سالمت جسماني1( 08
گويه) ،سالمت رواني 2( 09گويه) ،روابط اجتماعي 9( 00گويه) و وضعيت محيط 2( 01گويه)
ميباشد و دو سؤال کلي نيز از کيفيت زندگي و وضعيت عمومي سالمت ميپرسد که جمعاً
 82گويه را تشکيل ميدهد.
در ايران اين پرسشنامه براي نخستين بار در سال  0921ترجمه و اعتباريابي شده است
1- The WHOQOL Group
2- Izutsu
3- Kra¨geloh
4- Redko
5- Benitez-Borrego, Guàrdia-Olmos & Urzúa-Morales
6- Colbourn
7- Hsu
8- Cruz
9- Vaarama, Luoma, Siljander & Meriläinen-Porras
10- Vikram & Singh
11- Yao, Chung, Yu, & Wang
12- Physical Health
13- Psychological
14- Social Relationships
15- Environment

(نجات و همکاران .)0921 ،براي اعـتباريابي ابـتدا بر روي  12نفر نمونـه در دسترس،
پيشآزمون و بررسيهاي روايي ظاهري 0انجام شده و پس از اعمال برخي تغييرات0801 ،
پرسشنامه در  88منطقه شهرداري تهران بهروش نمونهگيري طبقهبنديشده توزيع ،و پس از
جمعآوري دادهها جهت بررسي پايايي در بعد سازگاري دروني 8از آزمون آلفاي کرونباخ و
همبستگي درونخوشهاي استفاده شده است.
در مقياس سازمان جهاني سالمت که مبناي پژوهش جاري را نيز تشکيل ميدهد،
کيفيت زندگي باتوجه به چهار بعد سالمت جسماني ،سالمت رواني ،روابط اجتماعي و محيط
زندگي مورد سنجش و ارزيابي قرار ميگيرد .سازمان جهاني سالمت براي هريک از اين
ابعاد مصاديقي را نيز ارائه مينمايد.
اين بعد به معني وضعيت جسماني مطلوب فرد و رضايت وي از اين وضعيت است .سالمت
جسماني شامل توانايي انجام فعاليتهاي روزمره زندگي ،ميزان وابستگي به درمانهاي
پزشکي ،قدرت و خستگي ،تحرک و چابکي ،درد و ناراحتي ،خواب و استراحت و ظرفيت و
توانايي براي کار و فعاليت است .اساساً يکي از داليل نخستين گرايش به مفهوم کيفيت
زنـدگي بهخصوص در مطالعات پزشـکي ،توجه به بـيماراني بود که ميبايست تـوأم با
بيماريشان از کيفيت بااليي از زندگي برخوردار بودند .نظريات اوليه مربوط به کيفيت
زندگي ،بيشتر بر نگرانيها و اولويتهاي فردي تأکيد داشتند اما در سالهاي اخير مباحث
نظري ،از فرد محوري به سمت نگرانيهاي اجتماعي نظير امنيت ،آزادي ،گستردگي کيفيت
زندگي و ساختار و کيفيت روابط اجتماعي افراد در جامعه سوق پيدا کرده است.
در ايران نيز همانند ساير کشورها مطالعات کيفيت زندگي تغييراتي را تجربه کرده است.
براي شناسايي روند تغييرات مطالعات کيفيت زندگي در ايران ،در يک تحقيق تمامي کارهاي
منتشر شده در سطح کشور در قالب پاياننامهها و پروژههاي تحقيقاتي انجام گرفته در
دانشگاه و مقاالت علمي  -پژوهشي که عبارت «کيفيت زندگي» در عنوان يا چکيده آنها
1- Face Validity
2- Internal Consistency

بوده است جمعآوري و مورد بررسي قرار گرفتهاند .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که اگرچه
در سالهاي اخير بر تعداد حوزههاي مطالعاتي غيرپزشکي کيفيت زندگي در ايران افزوده
شده است ولي تعداد کارهاي انجام شده در مقايسه با حوزه مطالعات پزشکي بسيار کم است.
ميزان مطالعات کيفيت زندگي در ايران در حوزه پزشکي بيش از  2برابر اين تعداد مطالعات
در حوزه علوم اجتماعي است.
پيشينه سنجش بعد جسماني کيفيت زندگي عمدتاً فردي و مرتبط با مسائل پزشکي
است .يک گرايش غالب در سنجش اين بعد در ايران ،مطالعه بر بيماران خاص بوده است.
زنديپور ( )0930نگرش بيماران مولتپيل اسکلروزيس )MS( 0را نسبت به ابعاد مختلف
کيفيت زندگي خويش مورد ارزيابي قرار داده است .نجات و همکاران ( )0921همين موضوع
را با استفاده از پرسشنامههاي مقايسه با جمعيت سالم و عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه قرار
دادهاند .پاکپور و همکاران( )0921کيفيت زندگي بيماران همودياليزي را در بيمارستان امام
خميني بررسي نمودهاند .از آنجا که تأثير بيماري بر کيفيت زندگي در اکثر مناطق به اثبات
رسيده است ،ميتوان با مراجعه به آمارهاي بيماران و انواع اصلي بيماريها در يک کشور ،تا
حدودي درباره کيفيت زندگي ايشان نيز اظهار نظر کرد .در تحقيق جاري نيز وجود يا فقدان
بيماري مزمن مورد پرسش قرار گرفته و ارتباط آن با مؤلفههاي ديگر سنجيده شده است.
سالمت رواني شامل رضايت و تصور شخص از خود و ظاهر بدنياش ،احساسات مثبت و
منفي فرد ،اعتماد به نفس ،اعتقادات روحي ،مذهبي ،شخصي ،تفکر ،يادگيري ،حافظه و
تمرکز است .بهنظر برخي روانشناسان ،نخستين عامل تعيينکننده در مطالعه کيفيت زندگي
بررسي نگرش فرد نسبت به زندگي است و بعد رواني کيفيت زندگي باتوجه به دو مقوله
احساس بهزيستي و احساس رضايت مورد توجه ايشان قرار گرفته است.
به اعتقاد لئونارد )0339( 8وجود يا عدم فشارهاي رواني بهويژه در زندگي شهري ،تأثير
1- Multiple Sclerosis
2- Leonard

بهسزايي در تعيين احساس بهزيستي دارد .زندگي شهري معموالً مملو از فشارهاي رواني
مزمني است که افراد بهواسطه قرار گرفتن در مناسبات شهري گريزي از تجربه آنها ندارند.
مراقبت و توجه مداوم به بچههاي کوچک در خارج از خانه ،رانندگي در ترافيک سنگين
روزانه ،احساس سنگيني و فشار کار و کمبود وقت ،مثالهايي از اين نوع استرسها در
زندگي روزانه انسانهاي شهرنشين است (لئونارد.)0339 ،
عامل ديگر تعيينکننده کيفيت زندگي ،محيط زندگي است .محيط زندگي نيز شامل منابع
مادي و مالي ،آزادي ،ايمني ،ميزان در دسترس بودن و کيفيت مراقبتهاي بهداشتي ،درماني
و اجتماعي ،فرصتهاي پيشرو براي کسب اطالعات و مهارتهاي جديد ،امکان فعاليتهاي
تفريحي ،سالمت محلهاي که شخص در آن زندگي ميکند و امکانات آن و سالمت محيط
خانه ميباشد .مطالعهاي که کمپبل و همکاران )0312(0در سطحي ملي در کشور آمريکا به
انجام رسانيدند مشخص کرد که نُه ويژگي اجتماعي مانند مدارس ،آبوهوا ،خيابانها و
جادهها ،پارکها و زمينهاي بازي و حفاظت پليس 03 ،درصد واريانس رضايت از زندگي در
اجتماع را تبيين ميکند.
گودي )0311( 8ميزان رضايت مردم از خدماتي نظير تسهيالت زندگي ،محافظت در
مقابل حريق ،روشنايي معابر ،تعمير خيابانها و سيستم دفع زباله و فاضالب را جويا شد و
چنين بهدست آورد که...« :شهروندان ،آن محلههايي را بيش از ساير محلهها رضايتبخش
تلقي ميکنند که در آنها روابط از نوع گروه نخستين و قوي باشد ،جايي که مردم محلي در
امور مدنـي مشارکت کرده و به اين کار افتخار کنند ،جايي که فرآينـدهاي تـصميمگيري
بهصورت همگاني و با مشارکت سايرين اجرا شوند ،جايي که شهروندان همگن باشند و به
اجتماع و حفظ آن اهميت دهند».
مورو و همکاران )8112( 9با استفاده از شاخصهاي ذهني مربوط به کيفيت زندگي ،بر
1- Campbell et al.
2- Goudy
3- Moro, Brereton, Ferreira, & Clinch

اساس سه روش متفاوت اقدام به رتبهبندي مناطق مختلف ايرلند نمودند :در روش اول دادهها
را بهصورت خام و بدون تغيير مورد استفاده قرار دادند .در روش دوم متغيرهاي مربوط به
شخصيت افراد و محدوديتهاي محيطي را بهصورت کنترلي مورد استفاده قرار دادند و در
روش سوم با اختصاص وزن به ذخاير طبيعي مناطق مختلف ،شاخص ديگري را براي
کيفيت زندگي تعيين نمودند .نتايج بهدست آمده نشان ميداد همبستگي قوي ميان نتايج
اين سه روش وجود دارد و تفاوتهاي موجود در کيفيت زندگي مناطق مختلف تصادفي
نبوده و ذخاير طبيعي و محيط زندگي نقش مهمي در پراکندگي اين تفاوتها دارند.
طبق مقياس سازمان جهاني سالمت ،روابط اجتماعي شامل ارتباطات شخصي ،حمايت
اجتماعي و فعاليتهاي جنبي است.در کنار احساس بهزيستي ،برخي محققان از احساس
نارضايتي از زندگي در اجتماع نيز بهعنوان عاملي مؤثر در افت کيفيت زندگي سخن گفتهاند
(داينر )8111 ،0که حتي تمايل به جابجايي به اجتماعي ديگر را موجب ميشود (زوچر،8
 .)0320کاساردا و جانويتز )0310( 9يک مدل نظاممند تدوين کردند تا با استفاده از
شاخصهاي طول مدت اقامت ،موقعيت اجتماعي و چرخۀ زندگي شخص ،ميزان پيوستگي
به اجتماع را پيشبيني کنند.
بخش ديگري از مطالعات صورت گرفته پيرامون کيفيت زندگي ،وضعيت اين متغير را در
ميان گروههاي اجتماعي و سني مختلف در جامعه مدّ نظر قرار داده است .بهعنوان مثال
عليپور و همکاران ( )0922باتوجه به رشد جمعيت سالمندان ،توجه به کيفيت زندگي اين
قشر و شناسايي عوامل مؤثر بر آن جهت سياستگذاريهاي جامع و صحيح را مورد تأکيد
قرار داده و به بررسي وضعيت کيفيت زندگي سالمندان منطقه  8تهران پرداختهاند .نجاتي و
عشايري ( )0921اين موضوع را در ميان سالمندان شهرستان کاشان مورد بررسي قرار دادهاند.
اين موضوع در مطالعات مختلفي براي گروههاي ديگري مانند پرستاران ،معلوالن،
1- Diener
2- Zuiches
3- Kasarda & Janowitz

دانشجويان (رضايي و همکاران )0922 ،و ساير گروههاي خاص نيز مورد توجه قرار گرفته است.
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پرسشنامه  WHOQOL-BREFشامل چهار حيطه سالمت جسماني 1( 0گويه) ،سالمت
رواني 2( 8گويه) ،روابط اجتماعي 9( 9گويه) و وضعيت محيط 2( 0گويه) ميباشد و دو سؤال
کلي نيز از کيفيت زندگي و وضعيت عمومي سالمت ميپرسد که جمعاً  82گويه را تشکيل
ميدهد .اين پرسشنامه در کشورهاي مختلف جهان ترجمه و اعتبارسنجي شده است .گونه
ايراني اين پرسشنامه نشان داده است که اين ابزار ميتواند در شهر تهران نيز مورد استفاده
قرار گيرد؛ بهصورتي که شاخص همبستگي درونخوشهاي پرسشنامه در آزمون مجدد در
فاصله دو هفته در چهار دامنه ،از  1411تا  1420به دست آمده است .از طرفي مقادير آلفاي
کرونباخ و روايي سازه 1نيز حاکي از روايي قابل قبول اين ابزار در جمعيت تهران است
(نجات و همکاران.)0 :0921 ،
جامعه آماري اين طرح ،مجموعه افراد باالي  02سال خانوارهاي معمولي ساکن در
مناطق  88گانه شهر تهران در مهرماه  0939است .جهت اجراي طرح از روش نمونهگيري
خوشهاي چـندمرحلهاي استفاده شـده است .ابتـدا مناطق منتخب گزينش و سپس از هر
مـنطقه بلوکهايي انتخاب شده و متناسب با جمعيت آن بلوک و تعداد خانوارها و با توجه به
گروه سني و جنس ،نمونه انتخاب شـده است .بهطور معمول در هر بـلوک  01خانوار به
روش نمونهگيري سيستماتيک مورد بررسي قرا گرفتهاند.
بر اساس
اندازه نمونه آماري با توجه به فرمول خطاي حاشيهاي
بازه اطمينان  31درصد و با در نظر گـرفتن  e=0.026 ،σ=0.5و  z=1.96برابر با 0081

1- Physical Health
2- Psychological
3- Social Relationships
4- Environment
5- Construct Validity

بهدست ميآيد .در نهايت با در نظر گرفتن محدوديتها ،اندازه نمونه برابر با  0101در نظر
گرفته شد.

تعداد پاسخگويان برابر  0101نفر است که از اين تعداد 0340 ،درصد را مردان و  1142درصد
را زنان تشکيل ميدهند 8249 .درصد پاسخگويان مجرد 2240 ،درصد متأهل و  142درصد
مجرد بهعلت فوت يا طالق همسر هستند 141 .درصد از پاسخگويان کمتر از  81سال دارند.
 8240درصد در بازه سني  80-91سال 8043 ،درصد در بازه سني  90-01سال 8149 ،درصد
بين  00-11سال 0942 ،درصد بين  10-21و  340درصد باالي  21سال سن دارند942.
درصد از افراد نمونه بيسواد 343 ،درصد داراي سواد خواندن و نوشتن و ابتدايي 08 ،درصد
داراي تحصيالت راهنمايي 9941 ،درصد داراي مدرک ديپلم 0141 ،درصد داراي مدرک
کارداني 8041 ،درصد داراي مدرک کارشناسي و  242درصد داراي مدارک کارشناسي ارشد و
دکتري هستند .از بين افراد نمونه  1040درصد اعالم کردند که سالم هستند و بيماري خاصي
ندارند 0143 .درصد داراي بيماري مزمن 141 ،درصد داراي بيماري غيرمزمن و  041درصد
داراي بيماري مزمن و غيرمزمن هستند.
همانطور که بيان شد پرسشنامه استاندارد سازمان جهاني سالمت ،داراي  82گويه است
که دو گويه بهطور کلي و عمومي کيفيت زندگي را مورد سنجش قرار ميگيرد و  80گويه در
قالب چهار حيطه کيفيت زندگي را گزارش ميکند .در جدول شماره  0توزيع پاسخگويان در
 82گويه مشخص است:
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کيفيت زندگي عمومي

840
940

سالمت عمومي

140
143

0241
0042

9142
9842

=n

242
0049

 .0سالمت جسماني
درد جسماني ،چقدر مانع انجام کارهاي مورد نظر شما ميشود؟
جهت انجام فعاليتهاي روزمره ،چقدر به درمانهاي طبي نيازمند
هستيد؟
آيا براي زندگي روزمره انرژي کافي داريد؟
تحرک و چابکي شما چقدر است؟
چقدر از وضعيت خواب خود راضي هستيد؟
چقدر از توانايي خود در انجام فعاليتهاي روزمره راضي هستيد؟

چقدر در استفاده از ظرفيت کاري خويش ،از خود رضايت
داريد؟

243

0141

8142

8249

8140

141

0849

8041

8342

8242

140
241
240
141

0848
0240
0042
0842

0041
0140
9143
0042

9840
8240
8340
9840

342
340
341
242

141

0041

0141

9143

240

 .8سالمت رواني
چقدر از زندگي لذت ميبريد؟
زندگي شما تا چه حد معنيدار است؟
در امور مربوط به خود تا چه حد قادر به تمرکز هستيد؟
آيا قادريد شکل ظاهري بدن خود را بپذيريد؟
چقدر دچار حاالتي مثل دلگرفتگي ،نااميدي و اضطراب ميشويد؟
در مجموع چقدر از خود رضايت داريد؟

249
240
042
141
0043
148

0140
0041
0843
248
0248
340

9342
9149
9241
8140
8348
0943

8140
9948
9142
9241
8149
9040

341
0040
0148
8841
0842
0142

 .9روابط اجتماعي
چقدر از روابط شخصي خود رضايت داريد؟
941
چقدر از روابط جنسي خود رضايت داريد؟
0841
چقدر از حمايتي که از دوستان خود دريافت ميکنيد ،رضايت داريد؟ 240

242
0041
0342

9240
9240
0843

9242
8048
8043

0041
0142
048

 .0وضعيت محيط

در زندگي روزمره چقدر احساس امنيت ميکنيد؟
محيط اطراف شما تا چه حد سالم است؟
آيا براي رفع نيازهاي خود پول کافي داريد؟

241
0142
0149

0848
0242
0349

9242
0141
0149

9942
8942
0041

341
240
940

اطالعات مورد نياز روزمره به چه ميزان در دسترس شماست؟

240

0241

0341

8842

043

به چه ميزان امکان فعاليتهاي تفريحي داريد؟
چقدر از شرايط محل زندگي خود رضايت داريد؟
چقدر از دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني رضايت داريد؟
چقدر از وضعيت رفت و آمد خود احساس رضايت داريد؟

0141
342
348
148

8141
0141
0240
0249

9340
0940
0841
0242

943
142
240
041

0840
8143
8040
8948

طبق دستورالعمل پرسشنامه که توسط گروه کيفيت زندگي سازمان جهاني سالمت تدوين
شده است ،نحوه امتيازدهي به حيطههاي چهارگانه بهصورت بازههاي ( )1-011و ()0-81
ميباشد .در جدول شماره  8امتياز کيفيت زندگي در شهر تهران در بازههاي مذکور و به
تفکيک حيطههاي چهارگانه آمده است:

سالمت جسماني
سالمت رواني
روابط اجتماعي
وضعيت محيط
شاخص کل

89.8
03.1
3.0
89.2
12.8

12.1
11.8
1943
02.3
10.0

09.8
0940
08.2
00.2
08.1

8.1
8.2
9.1
8.2
8.8

نمرات جدول شماره  8نشان ميدهد که امتياز شهر تهران در حوزه سالمت جسماني و
سالمت رواني تقريباً برابر است .امتياز حوزه وضعيت محيط ،پايينترين امتياز را در بين
حوزههاي چهارگانه بهخود اختصاص داده است .گفتني است امتياز کل کيفيت زندگي در بازه
( )1-011برابر با  1041و در بازه ( )0-81برابر  0841ميباشد که ميتوان گفت پاسخگويان
امتياز کيفيت زندگي خويش را متوسط ارزيابي نمودهاند .در ادامه شخاص کيفيت زندگي و
ابعاد آن به تفکيک متغيرهاي زمانهاي مورد بررسي قرار ميگيرد.

در ادامه وضعيت شاخص سالمت جسماني به تفکيک متغيرهاي جنس ،وضعيت تأهل،
تحصيالت ،گروههاي سني و وضعيت سالمت مورد بررسي قرار ميگيرد.

جنسيت
وضعيت
تأهل
تحصيالت
وضعيت
سالمت

گروههاي
سني

مردان
زنان
مجرد
متأهل
دانشگاهي
غيردانشگاهي
سالم
داراي بيماري مزمن
داراي بيماري غيرمزمن
داراي بيماري مزمن و غيرمزمن
کمتر از  81سال
 91 -80سال
 01 -90سال
 11 -00سال
 21 -10سال
بيش از  21سال

09.91
09.81
09.29
09.13
09.33
08.21
00.18
00.10
00.31
3.03
00.23
09.28
09.18
09.98
08400
00481

8.1
8.2
8.2
8.1
8.9
8.2
8.0
8.2
8.8
8.1
8.1
8.1
8.9
8.1
841
940

0.113

1.831

9.210

1.111

2.182

1.111

092.820

1.111

99.921

1.111

اطالعات جدول شماره  9نشان ميدهد با توجه به سطح معناداري ،بين متغير سالمت
جسماني و متغير جنس و وضعيت تأهل تفاوت معناداري وجود ندارد .اگر چه سطح معناداري
در آزمون وجود رابطه بين ميزان سالمت جسماني وضعيت تأهل برابر  14111است ،اما با
کنترل متغير سن ،اين رابطه از نوع کاذب است .اما بين تحصيالت و سالمت جسماني در
شهر تهران ،رابطه معناداري وجود دارد و افراد دانشگاهي نسبت به افرادي که تحصيالت
دانشگاهي ندارند از سالمت جسماني باالتري برخوردارند.

سطح معناداري آزمون  Fنشان ميدهد بين متغير سالمت جسماني و وضعيت سالمت
در شهر تهران تفاوت معناداري وجود دارد .افراد سالم با ميانگين  00418از سالمت جسماني
بيشتري نسبت به افراد بيمار برخوردارند.
همچنين با توجه به سطح معناداري ،بين متغير سالمت جسماني و گروههاي سني
تفاوت معناداري در بين پاسخگويان ديده ميشود .با مقايسه ميانگين ميتوان گفت که افراد
زير  81سال نسبت به بقيه گروههاي سني از سالمت جسماني باالتري برخوردارند.
وضعيت شاخص سالمت رواني به تفکيک متغيرهاي جنس ،وضعيت تأهل ،تحصيالت،
گروههاي سني و وضعيت سالمت مورد بررسي قرار ميگيرد.
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1.111
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اطالعات جدول نشان ميدهد که بين متغير سالمت رواني و متغير جنس و متغير
وضعيت تأهل تفاوت معناداري وجود ندارد .اما بين متغير سالمت رواني و تحصيالت و در
شهر تهران تفاوت معناداري وجود دارد .با کنترل متغير سن ،افراد دانشگاهي در مقايسه با
افراد غيردانشگاهي از سالمت رواني باالتري برخوردارند.
ميزان آزمون  Fو سطح معناداري نشان ميدهد که بين متغير سالمت رواني و وضعيت
سالمت در شهر تهران تفاوت معناداري وجود دارد .مقايسه ميانگينها نشان ميدهد که افراد
سالم در مقايسه با ساير افراد از سالمت رواني بيشتري برخوردارند.
طبق اطالعات جدول باال و سطح معناداري آزمون  Fبين متغير سالمت رواني و متغير
گـروههاي سني تفاوت معناداري وجود دارد .افراد کـمتر از  81سال در مقايسه با ساير
گروههاي سني در شهر تهران از سالمت رواني بيشتري برخوردارند.
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در ادامه وضعيت شاخص روابط اجتماعي به تفکيک متغيرهاي جنس ،وضعيت تأهل،
تحصيالت ،گروههاي سني و وضعيت سالمت مورد بررسي قرار ميگيرد.
اطالعات جدول نشان ميدهد ،بين متغير روابط اجتماعي و متغيرهاي جنس و وضعيت
تأهل تفاوت معناداري وجود ندارد .با کنترل متغير سن ،سطح معناداري آزمون  Tنشان ميدهد
که بين افراد دانشگاهي و افراد با تحصيالت غيردانشگاهي در تهران در برخورداري از روابط
اجتماعي تفاوت معناداري وجود ندارد و رابطه بين روابط اجتماعي و تحصيالت از نوع کاذب است.
با توجه به سطح معناداري بايد گفت که بين افراد سالم و بيمار در برخورداري از روابط
اجتماعي در شهر تهران تفاوت وجود دارد .افراد سالم نسبت به افراد بيمار از سالمت اجتماعي
باالتري برخوردارند.
اطالعات جدول فوق نشان ميدهد که بين گروههاي مختلف سني در برخورداري از سالمت
اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد .مقايسه ميانگينها بيانگر آنست که افراد  80تا  91سال در
شهر تهران با امتياز  09داراي باالترين روابط اجتماعي نسبت به ساير گروههاي سني هستند.

در ادامه وضعيت شاخص سالمت محيط به تفکيک متغيرهاي جنس ،وضعيت تأهل،
تحصيالت ،گروههاي سني و وضعيت سالمت مورد بررسي قرار ميگيرد.
با توجه به اطالعات جدول ميتوان گفت که بين متغير سالمت محيط و متغير جنس در
شهر تهران تفاوت معناداري وجود دارد .با مقايسه ميانگينها ميتوان گفت زنان بيشتر از
مردان از سالمت محيط برخوردارند .اما بين سالمت محيط و وضعيت تأهل در شهر تهران
رابطه معناداري وجود ندارد .گفتني است رابطه بين وضعيت محيط و تحصيالت در شهر
تهران عليرغم سطح معناداري ( )14111از نوع کاذب است .با کنترل متغير سن ،بين
سالمت محيط و تحصيالت در شهر تهران رابطه معنادار وجود ندارد.
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جدول فوق نشان ميدهد که بين متغير سالمت محيط و وضعيت سالمت افراد تفاوت
معناداري وجود دارد .سطح معناداري و نيز مقايسه ميانگينها نشاندهد که افراد سالم از
وضعيت محيط بهتري نسبت به گروههاي ديگر برخوردارند.
اطالعات جدول نشان مـيدهد که تفاوت در برخورداري از سـالمت محيط در بين
گروههاي مختلف سني در شهر تهران معنادار است .مقايسه ميانگينها نشان ميدهد که در
شهر تهران افراد  00تا  11سال از وضعيت محيط بهتري نسبت به بقيه برخوردارند.

در پايان وضعيت کيفيت زندگي (کل) به تفکيک متغيرهاي جنس ،وضعيت تأهل ،تحصيالت،
گروههاي سني و وضعيت سالمت مورد بررسي قرار ميگيرد.

اطالعات جدول نشان ميدهد که بين متغير کيفيت زندگي و متغيرهاي جنس و وضعيت
تأهل در شهر تهران تفاوت معناداري وجود ندارد .با کنترل متغير سن ،سطح معناداري آزمون
 Tنشان ميدهد که بين تحصيالت و کيفيت زندگي رابطه معناداري وجود دارد .مقايسه
ميانگينها نشان ميدهد ،افراد با تحصيالت دانشگاهي نسبت به افراد با تحصيالت
غيردانشگاهي از کيفيت باالتري برخوردارند.
با توجه به سطح معناداري بايد گفت که بين افراد سالم و بيمار در ميزان کيفيت زندگي در
شهر تهران تفاوت وجود دارد .افراد سالم نسبت به افراد بيمار از کيفيت زندگي باالتري برخوردارند.
اطالعات جدول فوق نشان ميدهد که بين گروههاي مختلف سني و ميان کيفيت زندگي
تفاوت معناداري وجود دارد .مقايسه ميانگينها بيانگر آن است که افراد  80تا  91سال در شهر
تهران داراي باالترين ميزان کيفيت زندگي نسبت به ساير گروههاي سني هستند.
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بررسي شاخص نهايي کيفيت زندگي نشان داد که ميانگين اين شاخص در بازه صفر تا صد،
 1040و در بازه  0تا  81برابر با  0841بهدست آمد .در اينجا رقم بهدست آمده وضعيت
متوسطي را نشان ميدهد .همچنين در ميان ابعاد ،قويترين بعد کيفيت زندگي در بين مردم
شهر تهران بعد «سالمت جسماني» با امتياز  1241است و ضعيفترين بعد ،بعد «سالمت
محيط» با امتياز  0243ميباشد.
در بخش يافتهها مالحظه نموديم که با افزايش سن ،سطح بسياري از مؤلفههاي کيفيت
زندگي کاهش مييابد .به بيان ديگر افراد سالمند کيفيت زندگي پايينتري نسبت به ساير
گروهها دارند .سالمندي به معناي بيماري نيست ،اما در مطالعات صورت گرفته مشخص
شده است که بيش از  21درصد سالمندان به يک يا چنـد اختالل يا بيماري مزمن مبتال
ميباشند که مشکالت مختلف جسمي ،رواني ،اجتماعي ،اقتصادي و خانوادگي براي آنها
ايجاد مينمايد (اسملسر و بار8112 ،؛ به نقل از درويشپور و عابد سعيدي.)3 :0938 ،
تنهايي ،فوت همسر ،برخورداري از تسهيالت رفاهي ،نوع حمايت اجتماعي ،وضعيت
سالمتي ،شرايط محيطي و  ...از جمله عواملي هستند که بر کيفيت زندگي افراد در سنين
پيري و سالمندي تأثيرگذارند (زحمتکشان و همکاران .)0930 ،نجاتي و همکاران ()0931
بيان ميکنند اولويت افراد در طول زندگي ثابت باقي نميماند و افراد در طول زندگي خود
کيفيت زندگي خويش را متفاوت ارزيابي مينمايند و اين تفاوت ميتواند ناشي از تفاوت در
نياز افراد در طول زندگي باشد .آنها در پژوهش خود نشان دادند بين سالمت عمومي ،درد
جسماني و سالمت رواني و سن رابطه مستقيم وجود دارد .افراد سالمند از سالمت جسماني و
رواني کمتري نسبت به ساير گروههاي سني برخوردارند .بنابراين توجه به اين مطلب
ضروري است که در دهه اخير ،سياستهاي کالن تمرکز بر ساختار هرم سني جمعيت ايران
که يک تورم جواني را تجربه مينمود تنظيم ميشده است .باتوجه به اينکه تا چند دهه آينده
تورم کهنسالي را تجربه خواهيم نمود ،سياستها و بهخصوص استراتژيهاي فعلي بايد به
سمتي باشد تا افت کيفيت زندگي شديدي در جمعيت ايران مشاهده نشود.

گفتني است متغير تحصيالت از ديگر عواملي است که طبق يافتههاي مطالعه حاضر با
کيفيت زندگي رابطه مستقيم دارد .افراد با تحصيالت باال و کساني که آموزش عالي را
تجربه کردند ،ارزيابي مثبتتري نسبت به کيفيت زندگي خويش دارند .بنابراين تأکيد بر
آموزش و توسعه آن ميتواند يکي از عوامل مؤثر و مفيد در جهت ارتقاء کيفيت زندگي افراد
قلمداد شود .در اين راستا شالر 0معتقد است يادگيري و سوادآموزي تأثير مثبت و مستقيمي
بر وضعيت سالمت و رضايت از زندگي فرد دارد .در سطح اجتماعي نيز موجب انسجام و
افزايش اعتماد اجتماعي ميشود .افراد با دانش و سوادي که دارند روابط اجتماعي خود با
ديگران را شکل ميدهند و اين امر فرايند ادغام اجتماعي را تسهيل مينمايد (شالر:8111 ،
 .)2پيفر )8111( 8بيان ميکند تحصيالت با کيفيت زندگي رابطه مستقيم دارد و تحصيالت
باال موجب پيشرفت اجتماعي و اقتصادي فرد ميگردد .از نظر وي تحصيالت ،فرد را توانمند
ميکند و به او کمک ميکند تا در جامعه فعال باشد و گزينهها و انتخابهايش افزايش يابد
(خان و ويليامز .)8 :8112 ،تحصيالت سبب ميشود که افراد چيزهايي به دست آورند که
مستقيماً به کيفيت زندگي مرتبط است .هليول )8112( 9در پژوهش خود نشان داد افرادي
که از تحصيالت باال برخوردارند ،تمايل دارند ميزان رضايت از زندگي و بهزيستي زندگي
خويش را بهتر گزارش کنند .همچنين چنين افرادي از سالمت باالتري برخوردارند و
مشارکت فعالي در جامعه دارند (سالمت اجتماعي).
مقايسه مطالعه حاضر با مطالعه (نجات و همکاران )0922 ،که در سال  0920اجرا شده
است ،نشان ميدهد که تفاوت امتياز سالمت جسماني بين مردان در سالهاي  0920و
 0939چندان زياد نيست ،اما در کل امتياز سالمت جسماني در سال  0920نسبت به سال
 0939بيشتر است .در مورد وضعيت سالمت بايد گفت که امتياز از سالمت جسماني در
سال  0939در بين افراد سالم نسبت به افراد بيمار در مقايسه با سال  0920کمتر است .مي-
توان گفت :افراد کمتر از  81سال از سالمت جسماني باالتري در شهر تهران نسبت به ساير

1- Schuller
2- Pfeifer
3- Helliwell

گروههاي سني برخوردارند .اين وضعيت هم در مطالعه سال  0939و هم در سال 0920
مشاهده ميشود.
بين امتياز سالمت رواني در سال  0939و  0920تفاوت چندان معناداري بين دامنه امتيازات
مشاهده نميشود .افراد کمتر از  81سال از سالمت رواني باالتري در شهر تهران نسبت به
ساير گروههاي سني برخوردارند .و در مقابل افراد بيش از  21سال کمترين ميزان سالمت
رواني را دارند .اين وضعيت هم در مطالعه سال  0939و هم در سال  0920مشاهده ميشود.
وضعيت سالمت محيط در بين زنان و مردان در سالهاي  0920و  0939متفاوت است.
بهطور کلي مردان و زنان از سالمت محيط بيشترين در سال  0920نسبت به سال 0939
برخوردارند .گفتني است در هر دو مطالعه ميزان سالمت محيط در بين زنان بيشتر از مردان
است .مقايسه وضعيت سالمت نشان ميدهد که افراد سالم ،سالمت محيط بيشتري نسبت
به افراد بيمار در هر دو مطالعه دارند .مقايسه امتيازات گروههاي سني نشان ميدهد که در
سال  0920بيشترين سالمت محيط در شهر تهران متعلق به افراد کمتر از  81سال است،
درحاليکه در سال  0939اين ميزان متعلق به افراد  80تا  91سال ميباشد .در مقابل
کمترين ميزان سالمت محيط طبق مطالعه سال  0920متعلق به افراد باالي  21سال است
درحاليکه در سال  0939متعلق به افراد  10تا  21ميباشد.
مقايسه امتيازها نشان ميدهد که وضعيت روابط اجتماعي در بين زنان و مردان در سال
 0920نسبت به سال  0939در شهر تهران بهتر است .هم در سال  0939و هم  0920زنان
بيشتر از مردان از سالمت اجتماعي برخوردارند .گفتني است افراد سالم طبق مطالعات
صورت گرفته نسبت به افراد بيمار از سالمت اجتماعي باالتري برخوردارند .مقايسه امتيازات
کسب شده در گروههاي مختلف سني بيانگر آن است که افراد پاسخگو در سال 0920
نسبت به سال  0939سالمت اجتماعي بيشتري دارند .مقايسه گروههاي سني نشان ميدهد
که در سال  0920افراد کمتر از  81سال از بيشترين سالمت اجتماعي برخوردارند و در مقابل
در سال  0939افراد  80تا  91سال بيشترين ميزان سالمت اجتماعي را دارند.

ـ پاکپور حاجيآقا ،امير؛ پناهي چناقبالغي ،داود؛ يکانينژاد ،ميرسعيد؛ عبادي فردآذر ،فربد و حسين ايزي
( )0921مقايسه کيفيت زندگي مرتبط با سالمت بيماران همودياليزي و افراد سالم،
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