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  01/11/1393 پذیرش: -24/06/1393دریافت: 

  چکيده
سایهدف تحق شنا ضر،  ست ازها (مازلو)ین یۀ، نظري پژوهش. چارچوب نظرستهاخانواده یرفاه يهاتیاولو ییق حا   و ا

شهد 9 ۀمنطق يهاخانوادهي پژوهش، مجموعۀ آمار ۀجامع شد که روش پژوهشمی شهر م  يامرحلهچند يریگنمونه با
ست. حجم نمونه  ست. يریگخانواده و ابزار اندازه 120ا شاهده بوده ا صاحبه و م شان مافتهی، م ضعیها ن ت یدهند که و

ت یو اولو دوســطح  يت مادیو با اولو یکوس و منفمع ۀرابط یکســطح  يت مادیخانوارها با اولو ياقتصــاد -یاجتماع
هی مادي رفا يهاتعداد اولویت وو قناعت خانواده،  يت اقتصادین نمره وضعین بیمثبت دارد. همچن ۀرابط یمنزلت یرفاه

  خانواده رابطه معکوس وجود دارد.

  مازلو. يازهایمراتب نرفاه، سلسله يهات، شاخصی، نوع اولویرفاه يهاتیاولو ها:واژهکلید
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  لهئان مسيب. ۱
سان نیازهایی دارد که براي ادامۀ زندگی باید آنها را برآورده کند. با وجود این، همۀ نیازها از یک  ان

اند از قبیل غذا، پوشاك، مسکن و بهداشت. عالوه بر اي از آنها ضروري و اساسینوع نیستند. دسته
وســیله دیگران  نیز وجود دارند که با کمک و گاه بهاین دســته از نیازها، نیازهاي اســاســی دیگري 

ضا می صحبت، درد دل و... و یا به عبارت دقیقشوند. این نیازها عبارتار تر اند از: نیاز به تماس، 
). بسیاري 17، ص 1370پور، پذیر نیست (رفیعکه بدون آنها زندگی امکان» روابط اجتماعی«نیاز به 

یازها در پی  ق«از اوقات ن با دیگرانم ـــه  یا گروهوجود میبه» ایس ید. همچنین افراد  هاي مرجع آ
ستهمی سان برانگیزند. توانند خوا ساس بی هوندریش«هایی جدید در ان سبی را یکی ااح ز عدالتی ن
ها عموماً در رابطه با دیگران احساس داند؛ واقعیتی که انسانوجود آمدن نیازها میترین دالیل بهمهم

). احساس آرامش و رفاه که پس از ارضاي نیاز حاصل 20-19، ص 1370پور، (رفیع» دکنننیاز می
ــودگی در نتیجۀ بیمی ــت. آس ــاي نیاز اس ــت مینیازي به آید، امري فراتر از ارض  آید. تا وقتیدس

صورت  ست و در  سودگی نیز برقرار ا ساس ناامنی و ناآ ست، اح ساس کمبود و نیازي در میان ا اح
شته باشیم که این احساس جمعیت خاطر و آرامش حاصل میارضاي نیاز،  شود. البته باید توجه دا

سیر انبساط  ست که نیاز جدید پدید نیامده باشد و این  آرامش و لذت و آسودگی تا زمانی پایدار ا
ست. لذا تعادل در ارضاي نیازها امري مهم و قابل برنامه ریزي است (صدیق نیازها پیوسته جاري ا

ـــود هر دو ). گاهی میان دو یا چند نیاز تزاحم به وجود می آید؛ بدین معنا که نمی1392اورعی،  ش
نیاز را با هم ارضا کرد و یکی، مانع دیگري است. در اینجا باید میان دو یا چند نیاز که با هم تزاحم 

شود و طبق آن ترجیح، عمل و اقدامات مورد ضدارند، یکی از نیازها انتخاب  اي نیازها نیاز براي ار
ست که در چنین موقعیتی نیازي اولویت مینیز اولویت شود. طبیعی ا شود که یابد و مقدم میبندي 

اهمیت بیشتري دارد. به عبارتی مالك ترجیح و اولویتِ نیازها، درجۀ اهمیت آنهاست. هر نیازي که 
شت. نیازها و ارجحیت آنها تا  شد، حق تقدم خواهد دا شته با شتري دا سیاري تابعاهمیت بی  حد ب

دهند (همان). به عبارت ها میها و هنجارهایی هســـتند که محیط و جامعۀ خاص به انســـانارزش
ـــا ـــت. بنابراین دیگر، نیازهاي ارض ـــدة افراد گوناگون جامعه در یک لحظۀ معین، متفاوت اس ش

صلی این پژوهش ناولویت ست. هدف ا شخاص گوناگون، در لحظۀ معین متفاوت ا  یزهاي رفاهی ا
سی تفاوت اولویتشناخت اولویت سویی دیگر به برر ست و از   بنديهاي رفاهی جامعۀ آماري ا

  .پردازدرفاهی نزد خانوارها می
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 ۀنیشــد که در زم نشــرو، روپژوهش پیشموضــوع  ۀمختلف در زمین يهاگاهیجو در پاوبا جســت
ق یم با موضوع تحقیمستق یارتباطده است که شانجام  يار محدودیبسهاي پژوهش ی،رفاه يهاتیاولو

س ضر ندارند؛ اما در برر ستقیکه ارتباط غ يآثار یحا ضوع پژوهش دارند، موارد معدودیرم ه ب يم با مو
که در ا مد  ـــت آ به برخیدس جا  تا ین ـــاره مها پژوهشن یج مهم ایاز ن لکنیمیاش ثار، یا ۀ. از جم ن آ

انجام گرفته  )1383( يازینکه توسط  استد ساله در شهر مشه 24-15جوانان  يازهاین يگذارتیاولو
 ،شرفت، جبران شکست، احترامینفس، پ مانند عزت ییازهایدهد که نینشان مپژوهش ن یج ایاست. نتا

س شنا ضا یخود ساس ر ن ییبه امر تبدر آنها که  ياند. از جمله آثارت بودهین اولویشتریب يت دارایو اح
سامعیفپژوهش  شده، پرداخته ست  یروز  صلی ا ا دو بو است که در آن، وضع رفاه یکی از متغیرهاي ا

ستمتغیر کیفیت زندگی و عدالت توزیعی اندازه و  پوریزارع ).1383فیروزسامعی، ر.ك: ( گیري شده ا
سالمت روان و ارتباط آن با رفاه خانواده در  ۀرابط ةدربار یلیتحل -یفیتوص پژوهشی )1391( رانهمکا

رفاه خانواده در شهرستان سلماس  ۀنامبا استفاده از پرسش یدانشگاهشیآموزان پدانشاز نفر  160ن میا
 61تا  22ن یب، رفاه آنها خوب، متوســـط و نامطلوب با ییهاند که خانوادهاهجه گرفتیاند و نتانجام داده

 يشهر يهات رفاه در خانواریوضع یقیتطب یبررس )1387( ییاردها یقاسمند. دار یدرصد اختالل روان
انوار خ یاجتماع -يات اقتصادیاز خصوص يریطرح آمارگ يهارا در تهران با استفاده از داده ییو روستا

ــال  ــت که نتا 1380در س ــان میانجام داده اس ــاخص ۀدهد در همیج آن نش  يخانوارها ی،رفاه يهاش
ضع يشهر ستا يبهتر از خانوارها سیارب یتیو ضعن ایثر بر ؤمن عوامل یتردارند و از مهم ییرو یت، و

سب ضع مال نامنا ستا یبودن و ستا يحاکم بر خانوارها يان، هنجارهاییرو ت زمان یاز جمله اهم ییرو
یر جهانگپژوهش  ۀجین نتیامرار معاش و نوع شغل آنها اشاره کرد. همچن يهاوهینده، شیحال نسبت به آ

و  يوق ايکرده است، رابطه یرا بررس یت از زندگیو رضا یت زندگیفیک ۀکه رابط )1386( يآبادضیف
ــتق ــان مین دو متغین امیا) را 62/0م (یمس تغییرات  ،)1388(ران همکاو  یعمرانپژوهش دهد. در یر نش

خانوارها و میزان مصـــرف و نوع تغییرات از کاالهاي ضـــروري فاهی  تر بر کاالهاي مصـــرفی و ر
ــروري ــان ،غیرض ــت. هاي رفاهی از انواع مختاولویت ةدهندنش لف از جمله مادي، منزلتی و فراغتی اس

نشــان داد که موقعیت  »بودجه و رفاه خانواده در شــهر تهران«با عنوان ) 1386( یخیشــ یتقمحمدمقالۀ 
داز در اندرآمد و پساز ثر أتم تردهسـبه طور گخود  ،اقتصـادي و متعاقباً رفاه اجتماعی خانواده-اجتماعی

ست. دو خانواده هرگز دق الگوهاي هزینه پذیري از ثیرأتبا سان درآمد خود را طور یک یقاً و بهخانواده ا
 .شـــوداســـاس الگوهاي کیفی رفتار تعیین می نه و مصـــرف، بریکنند؛ یعنی هزو مصـــرف خرج نمی
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نند. در عین حال، میزان کطور وســیعی صــرف نیازهاي معیشــتی درآمد خود را بهباید هاي فقیر خانواده
خود اطمینان بیشتري است جهت مصرف بیشتر در آینده و عکس آن به سطح مصرف  ،انداز بیشترپس

سوق میکمینۀ  ستی (بیولوژیک)  شیو ؛دیابزی سالمت  ضعیف  ضعیتی که به ت ندگی و کیفیت زة یعنی و
پذیري آن را در برابر بســیاري از موارد . کمبود بودجه در خانواده، آســیبانجامدزندگی نامناســب می

 ۀودجب ،گذارد. از سوي دیگراقتصادي خانواده تأثیر می –دهد و بر وضعیت اجتماعیش میبحران افزای
سالمت بهتر خانواده کمک می شتر خانوار/ خانواده به  ، نهایت به افزایش امید زندگیدر که خود  ،کندبی

  د.شوها در خانواده منجر میو به طور متوسط به کاهش فراوانی بیماري
از جمله مطالعات  ؛گر انجام شده استید يدر کشورها گوناگون يهارفاه از جنبه ۀنیدر زم یمطالعات

ــکت ــال Terleckyi( یرلس ــاخص و  22 یت زندگیفیک يریگاندازه يبراکه  1975) در س حوزه از  6ش
ست. شارائه  یط اجتماعیشرا ست  یسکونت ةها، حوزن حوزهیاز ا یکیده ا . همچنین )2006(پارك، ا

مانند  یرفاه يهادســترس خانوارها به حوزه يهاشــاخص ةدربار )2002( تهدیواو  ترنر ۀمطالع اســت
 یمیآزمون مستق )2010(ران همکاو  بروك پژوهشه. در یاسباب و اثاث و خانوار یل رفاهیبرق، آب، وسا

س یشناختروان ياز تئور سعت یب ست که نتایار و شان دادهیافته نقطه مجموعه ا ستج آن ن فاده از اند با ا
ــاددانان که روانیانتخاب جد نظریۀ ــان پوزدتر اقتص ــناس ــت نیویتیش رات ییغ، تندادهکرد ییتأآن را ز یس
 یطول یاجتماع -ياقتصاد پژوهشک یاز ي این تحقیق، هاشود. دادهیمشاهده م يمدت در شادیطوالن

  .نداآمدهدست ه ب ،ساله 25 یق طولیمنحصر به تحق ،) در آلمان2008-1984(
شتر پژوهشدر  سهاي بی شر دربارة شده یبرر سلماً موقعیت شده از جامعه مطالعه اي ویژهق که م

اد افر ۀن هممیادر این وضـــع احتماالً  وکند طبقاتی آن قشـــر، نوع نیازها و انتظارات آنان را تعیین می
از اي ویژه افراد در منطقه ههمدربردارندة آماري  ۀجامع روپژوهش پیشنیســـت. در  پذیرجامعه تعمیم

 ۀجامعضـمناً چون  .یک منطقه بپردازد ۀکه به مطالعبوده بر آن تالش پژوهشـگر شـهر مشـهد اسـت و 
(کارمندان، دانشجویان هاي پیشین پژوهششده در قشرهاي مطالعه ۀتواند هممی ،آماري آن خانوار است

ا این باست. انجام شده تر تر و متنوعگسترده یدر سطحاین پژوهش  ،د که از این حیثبر گیررا درو...) 
هاي پژوهشن اســت که در ین ایشــیپ هايپژوهشبر پژوهش ن یمهم ا يو برتر یتفاوت اصــلحال 
شین ةشدانجام شاخصپی ستانداردها،  ، ين انواع جوامع آمارمیارفاه در  ةشدنییتعقبلاز ینیع يها و ا
 و یرفاه يهاتیف اولویو تعر یبه بررســ پژوهشــگرن پژوهش، یکه در ایحالدر ؛اندشــده يریگاندازه

 يهاتیو فهم اولو یرو بررسنیاازهاست. ازین يحاصل ارضا ،افراد پرداخته است. رفاه و آرامش یذهن
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شخاص گوناگون،  یرفاه سیاز اهما ستیت ب ضایز ؛ار برخوردار ا را به دنبال دارد و  یت از زندگیرا ر
ــالم و م ۀنیزم را  یاز مشــکالت اجتماع ياریجه بســیآورد و در نتیرا به وجود م یثر اجتماعؤارتباط س

مردم از نگاه خودشــان، به شــناخت  گوناگون يقشــرها یواقع يازهاین ةدربار پژوهش دهد.یکاهش م
ـــاد يهايزیربرنامه یامکان نوع و کندیجامعه کمک م  ۀید که بر پاآوررا فراهم  یاجتماع -ياقتص

سه یمقا آنها و يبندو طبقه یرفاه يهاتیبا توجه به اولو ،گرید ياز سو باشد. یواقعو  یشناخت تجرب
  کرد. يریجلوگ ینیازآفریاز ن يتوان تا حدی، میمختلف اجتماع يهاگروه

  پژوهش ي. چارچوب نظر۲

ستهیو تما يمعنو يازهای، نبنیادین یۀاول يازهایعالوه بر رفع ن یرفاه اجتماع ز یا نافراد ر يهاالت و خوا
ت وابسته یو داشتن امن ،شیبه احساس آرامش و آسا فراوانیتا حد  یت و بهبود زندگیفیرد. کیگیم بردر

ــت که هم ــایکه ایکنند. درحالیان میرفاه را ب يمجموع معنا نها دریا ۀاس از  ازها، متأثریها و نسن احس
  کند.یم یکه هر فرد در آن زندگ ندسته ايویژه يهاطیزمان و مکان و مح

به  )ســتیدســت ن ســنجش آنها در يبرا یق و قطعیاگرچه هنوز ابزار دق(رفاه  یذهن يهاشــاخص
ــاخص ةانداز ــاتیاهم يدارا ینیع يهاش توجه به آن  ،ک جامعهیک فرد و یزان رفاه یم یند و در بررس

 يبرا یاطالعات یۀن پایترمتوان گفت که آنها مهیرفاه م يهات شـــاخصیاســـت. در اهم يضـــرور
زان ین مییرفاه، تع يارهایمع يریکارگهلذا هدف از ب؛ هستند یاندرکاران امور اجتماعزان و دستیربرنامه
شرایرضا ست و ازآنجا يهانهیخود در زم یط زندگیت فرد از  سفگوناگون ا جاد یا یرفاه اجتماع ۀکه فل

هاســت، جه کاهش اضــطرابینت ها و درانســان یۀو ثانو هیاول يازهاین نیق تأمیطر ت و آرامش ازیامن
  ).1381اصل، ي(زاهدابد ییت میازها اهمیف نیشناخت و تعر

وجود داشـته باشـد و نقص و  یسـتمیگاه سـ هر». سـتمیکمبود مخل در سـ« :از عبارت اسـت ازین
ده یاز نامین ن کمبودْیجاد کند، ایستم اختالل و عدم تعادل اید که در کار سیآ دیستم پدیدر آن س يکمبود

شود یته نماز گفینباشد، ن یستیتعادل ز ةزنندن به صرف احساس کمبود که مخل و برهمیشود. بنابرایم
ــت. نیتوان آن را نیو م ــمیاز اولیاز کاذب دانس ــاختمان جس ــر و از طب یو روح یه از عمق س عت یبش

 یاز روحیپوشــاك)، ن و خوراكند ان(م یاز جســمیتواند نیرد که میگیســرچشــمه م یاجتماع یزندگ
 يازهای) باشـــد. نيآزاد و معاشـــرت، مبادله، عدالتهمچون ( یاز اجتماعیا نی) و ییبایز و علمانند (م

ا ب یکه در هر عصــر و زمان یل زندگیاز به انواع آالت و وســایشــود؛ نیم یه ناشــیاول يازهایه از نیثانو
  ).16، ص 1370پور، (رفیعگر متفاوت است یعصر و زمان د

۱۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ــوید مانع بروز ننتوانیکه مگونه جامعه و فرهنگ همان ــتید، مولد آنها ننازها ش ــ ندز هس  ياریو بس
. روستهروب یبا فشار اجتماع ،جامعه يشده از سوالقا يازهایو ن یاجتماع ياز هنجارها یچیاوقات سرپ

 آن يهاست، ارضاها و اضطرابش تنشیب و افزایاز، سبب اختالل و آسین يکه عدم ارضاگونه همان
  .خواهد بود دن انسان به کمالیرس يبرا يالهیش و آرامش خواهد شد، و وسیب سالمت، آساموجز ین

ــاط میدر بحث پویایی نیازها این نکته پیش می ــانی تا حدي انبس یابند آید که نیازهاي انس
ست یابند و  ستانداردهاي اجتماعی د ضاي جامعه بتوانند به ا ضا کنند. که اع نیازهاي خود را ار

ــاي نیازها تا زمانی ادامه می ــی از ارض ــتانداردهاي جدید این تعادل ناش یابد که هنجارها و اس
بدین ند.  ـــ باش عه نشـــده  جام بهوارد  یایی و نو یب پو ـــکل میترت ها ش یاز   گیردنو شـــدن ن

  ).60، ص 1370پور، (رفیع
سله سل ست که در روان از جمله نظریاتی مازلومراتب نیازهاي نظریۀ  سی اجتماعی مطرح ا شنا

ها شناسی سازمانهاي مدیریت، جامعهها در حوزهشده، اما به دلیل جامعیت، در بسیاري از پژوهش
سترده صورتی گ ست (موون و مینور،  و غیره به  ستفاده قرار گرفته ا  مازلو). 170، ص 1381مورد ا

ســانی را به نیازهاي فیزیولوژیک، ایمنی، احســاس مراتبی بودن نیازها، نیازهاي اندر نظریۀ ســلســله
کند که الزمۀ رسیدن به هر کدام، ارضاي نسبی نیاز تعلق، عشق و محبت و خودشکوفایی تقسیم می

، ص 1367مراتب انعطاف وجود دارد (مازلو، تر اســت؛ در عین اینکه در این ســلســلهمرحلۀ پایین
ـــاخته دا مازلو). در مجموع هرمی که 51 ـــت که هر رده مطرح س ـــلی اس راي پنج رده و الیۀ اص

  .دهندة یک دسته از نیازهاي انسانی استنشان
  نیازهاي مازلوهرم سلسه 1نمودار 

  

 
  
 
  
  
  



   ۱۱ شهر مشهد ۹هاي منطقة هاي رفاهي در خانوادهبررسي اولويت

ها، و هم به هدفمندي هاي محیط بر کنش فردي مانند هنجارها و ارزشهم به نظام پارســـونزنظریۀ کنش 
  شامل این عناصر است: پارسونز). کنش ارادي از دیدگاه 48، ص 1382شخص اشاره دارد (ترنر، 

  ؛ک فرد استی. کنشگر که 1
 ؛شودیم یجو تلق. کنشگر هدف2
 ؛دارد اریتاخ ها دربه هدف رسیدن يل برایل بدی. کنشگر وسا3
ــروط موقع4 ــگر با انواع ش ــاختمان زانند م یتی. کنش ــتیس  يهاتیز محدودینو و وراثت خود،  یس

 ؛ستروروبهد، نگذاریل اثر میها و وساکه بر انتخاب هدف یرونیب یشناختبوم
س5 شگر تحت  شته مید يهادهیو ا يها، هنجارهاارزش ةطری. کن ن یا ها بردهین ایشود. ایگر پندا

 گذارد.یر میثأد، تنبدان انتخاب شو رسیدن يبراباید  یلیست و چه وسایله که هدف چئمس
صمیبنابرا ست از: اخذ ت شگر دربار یمات ذهنین کنش عبارت ا سا ةکن سیدنل یو ا، که هبه هدف ر

 ).49، ص 1372(ترنر،  شوندیمحدود م یتیها و شروط موقعدهیا ۀلیوس هآنها ب ۀهم
 ياز هدفمند یو کنش، مصداق يریگمیند تصمیاشخاص، در فرا یرفاه يهاتیازها و داشتن اولوین

شگر مورد سونزنظر کن ست. در پار سونز ير هدفمندیبا متغ یت رفاهیر اولویمتغ ،واقع ا ق دارد. یبتط پار
است و  ییهاهدف يخاص خود است، همان است که کنشگر دارا یرفاه يهاتیاولو يدارا يهر فرد

  ند.کیهدفمند عمل م
ها را ن هدفیا ين تفاوت که وید، با ایگویکنشگر سخن م ياز هدفمند پارسونزز همانند ین مرتون

ــط جامعهالقا« ــده توس ــت تحت تأثین یرفاه يهاتیداند. اولویم »ش ــ ير القایز ممکن اس د نجامعه باش
  .)59، ص 1376(روشه، 

  )49، ص 1372(ترنر، ي کنش اراد يواحدها .2نمودار

 
  
  
  
  
  
  

۱۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

سله، اولویتمازلودر این پژوهش، طبق نظریۀ  سل شخاص نیز داراي  ست. هاي رفاهی ا مراتب ا
یاد میاز این مفهوم با عنوان ارزش اینگلهارت مادي  مادي و فرا ، 1997کند (اینگلهارت، هاي 

سته از نیازهاي بنیادین همان نیازهاي فیزیولوژیکمازلو). در نظریۀ 151ص  ستین د اند که ، نخ
 توان گفت نخستیناساس میانجامند. براینورت برآورده نشدن به اختالل در شخص میدر ص

ــخاص، اولویتاولویت ــاي نیازهاي فیزیولوژیک کمک هاییهاي رفاهی براي اش اند که به ارض
هاي باالتر ها، اشخاص متوجه نیازها و اولویتکنند، و در صورت برآورده شدن این اولویتمی
 ازلومهاي منزلتی و فراغتی، که متناظر با نیازهاي دســتۀ ســوم تا پنجم اولویتشــوند؛ مانند می

ند. می ـــت ماعیهس یت اجت با موقع که افراد  حدس زد  یازهاي  ـــــــتوان  باالتر، ن اقتصـــادي 
ضا می شان ار ست؛ همانفیزیولوژیک گونه شود و نیازهاي فیزیولوژیک، اولویت رفاهی آنان نی

ر جامعۀ صــنعتی پس از جنگ جهانی دوم نشــان داده اســت. این مســئله را د اینگلهارتکه 
ــلی مورد بنابراین پس از واکاوي نظریات و پژوهش ــان با متغیرهاي اص ــی ارتباطش ها و بررس

ـــان داده می 3رو، الگوي علّی متغیرها در نمودار پیش مطالعه در پژوهش ـــوند و بر پایۀ نش ش
 :شوندها ارائه میالگوي پژوهش، فرضیه

  یرفاه يهاتیاولو یعلّ الگوي  .3 نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  

 :پژوهش بدین قرارندبه این ترتیب فرضیات 
شخاص ب يماد -یرفاه يهاتیچه اولو هر .1 شیا شده با ضا   ةچه نمر هر یبه عبارتو د، نشتر ار

  ۀآنان در مجموع یو فراغت یمنزلت ی،رفاه يهاتیکمتر باشـــد، نســـبت اولو يماد يهاتیافراد از اولو
  ؛)شتر خواهد بودیآنان ب یو فراغت یمنزلت يهاتیاولو ةشود (نمریشتر میشان بیرفاه يهاتیاولو



   ۱۳ شهر مشهد ۹هاي منطقة هاي رفاهي در خانوادهبررسي اولويت

 ياهتیگاه اولوداشـته باشـد، آن يترنییت پایوضـع یاجتماع -ياگر شـخص از لحاظ اقتصـاد .2
ضع بهتراین حیث و اگر از  ندايشتر مادیاو ب یرفاه شد، آن يدر و شتر یب شایرفاه يهاتیگاه اولوبا
  ؛خواهد بود یو فراغت یمنزلت

شد، تعداد اولو يبهتر يت اقتصادیوضع ياگر شخص دارا .3 ـــ یرفاه يهاتیبا کمتر  شايماد ـ
  ؛خواهد بود

صیتی و اخالقی قانعهرچه خانواده .4 شخ شند، تعداد اولویتها از لحاظ  شان هاي رفاهیتر با
  کمتر است؛

شته ۀشتر باشد، فاصلیب یاشخاص از امکانات رفاه یزان آگاهیچه م هر .5 ستهدا نان آ يهاها با خوا
  ؛شتر خواهد بود)یب یافت (احساس ناکامیش خواهد یز افزاین

شته ۀابد، فاصلیاشخاص بهبود  یاجتماع -يچه وضع اقتصاد هر .6 ستهدا نان اغلب آ يهاها با خوا
  ؛شتر خواهد شدیب

 یشانهاخواستهیشان و هاداشته ۀتر باشند، فاصلقانع یو اخالق یتیچه اشخاص از لحاظ شخص هر .7
 کمتر خواهد بود.

  سنجش آنها ةويمتغيرهاي پژوهش و ش. ۳

  هاست.ها و خواستهداشته ۀو فاصل ی،رفاه يهاتی، اولوپژوهشاین  ۀدو متغیر وابست

  یرفاه يهاتیاولو. 1-3

صیاولو :اولویت صو سی يزیت چیت، خ ساس قدرت  یا ک ست که بر ا گاه یت، جایا اهمیا ارزش یا
  .)67، ص 1370با، ی(صلدهد ینخست را به خود اختصاص م

 احســاس ي، براپیشــین ۀن با توجه به امکانات و تجربیمع ۀک لحظیدر  یهر شــخصــ اولویت رفاهی:
تن ن و قرار داشیمع یاز امکانات يمندرفاه، بهره يگر برایش و آرامش و به عبارت دیت، آسایرضا ،لذت

ا، ن ریاز عوامل مع يحِ برخوردارین ترجیدهد. ایح میموارد مشــابه ترجدیگر را بر ویژه  یتیدر وضــع
  .)1392، یاورعقی(صد ندین گویآن شخص در آن زمان و مکان مع یت رفاهیاولو

  اند.م شدهیتقس یو منزلت ی، فراغتيماد ۀبه سه دست روپیشدر پژوهش  یرفاه يهاتیاولو
ــی بهره ــخص ــتی و اولویت رفاهی مادي: اگر ش مندي از امکانات و برخورداري از عوامل زیس

شغل و آموزش را در یک زمان و مکان معین  شت،  شتی از قبیل خوراك، پوشاك، مسکن، بهدا معی

۱۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

شامل این  1بر دیگر موارد ترجیح دهد، اولویت رفاهی وي از نوع مادي است. اولویت مادي سطح 
ست:  ضع بهتر، خورد و خوراك، موارد ا سر و و شاك و  سکن، پو شغل، م سب،  درآمد به اندازة منا

تهیۀ امکانات ضروري زندگی مانند آب، گاز و یخچال، جهیزیه و خرج عروسی، خودرو و ازدواج 
سطح  ست: رایانه، لپ 2فرزندان. اولویت مادي  صوتی و...، شامل این موارد ا سایل برقی و  تاپ، و

ــکن براي  ــغل براي فرزندان و تهیۀ مخارج خرید مس ــاخت طبقۀ دیگر، مهیا کردن ش فرزندان یا س
  .دانشجویی فرزندان

را که ســبب کســب  یاز عوامل ياز امکانات و برخوردار يمندبهره یشــخصــ : اگریت منزلتیاولو
 یت رفاهیح دهد، اولویر موارد ترجدیگن بر یک زمان و مکان معیشود، در یمشأن اجتماعی احترام و 

ا ینت و ر محل ســکوییون، تغیمنزل و دکوراســ یۀض اثاثیتعو کارهایی از قبیلاســت.  یاز نوع منزلت يو
  اند.کننده این اولویتتأمینتر، کیتر و شبزرگ ۀد خانیخر

 همچون یحیاز عوامل تفر ياز امکانات و برخوردار يمندبهره یشـــخصـــ : اگریت فراغتیاولو
 يو یت رفاهیح دهد، اولویر موارد ترجدیگن بر یزمان و مکان مع کیل کردن کار در یتعط و استراحت

ست یاز نوع فراغت سفرهاانندم ؛ا سفرهایو خارج یداخل ي، رفتن به  ربال و مانند ک یارتیز ي، رفتن به 
  .یو ادب ي، هنری، ورزشیحیتفر يهاال، رفتن به کالسیا وید باغ یحج، خر

دسته و  3متغیر و  27روست که خود شامل پیشهاي رفاهی، متغیر وابستۀ پژوهش اولویت
یان مرحله می یب اهمیت ب به ترت یازها و کمبودهاي مهم زندگی خود را  ـــود. افراد نمونه ن ش

ن که بیشــتریآنجاگرفته اســت)، و ازشــده قرار میاند (که این نیازها در میان متغیرهاي یادکرده
ست، در نتیج 9فراوانی تعداد نیاز،  سب اولویته خانوادهمورد بوده ا هاي خود، مرتبه و ها برح

شتن اولویت، نمرة گرفته 9تا  0اي از اهمیت و تعداد آنها، نمره صفر به معناي ندا ، 1اند (نمرة 
ـــت). به عبارت دیگر، نوع و تعداد  9نمایانگر اولویت آخر و نمرة  مربوط به اولویت اول اس

  .اندها، متغیرهاي وابستهاولویت

  له داشته و خواستهفاص. 2-3

شکاف میان انتظارات و ادراکات فرض  صله و  سته را فا شته و خوا صلۀ دا اگر یکی از معانی فا
کیفیت خدمت فاصــله و شــکاف بین انتظارات «توان این مفهوم را چنین تعریف کرد: کنیم، می

). 1998(پاراســورامان و همکاران، » شــدهدانشــجو از خدمت و ادراکات او از خدمت دریافت
تفاوت آنچه اشــخاص از ابزار و امکانات مادي و معنوي در جهت ارضــاي نیازهاي خود و در 



   ۱۵ شهر مشهد ۹هاي منطقة هاي رفاهي در خانوادهبررسي اولويت

ستیابی به اولویت شند، نتیجه د شته با هاي رفاهی، در اختیار دارند با آنچه را تمایل دارند که دا
شته صلۀ دا سته گویند. فا شته و خوا صلۀ میان دا ستهفا ستهها و خوا یا ها ها از طریق درصد خوا

صله براي هر اولویت نیاز، منهاي برخورداري از اولویتامکانات مورد هاي رفاهی افراد (این فا
آید. این متغیر که به فاصلۀ بین نیازها و گذاري شده است) به دست مینمره 100تا  1و نیاز از 

ـــیدن به آنها برمیآرزوها با امکانات و زمینه پیامدي گردد، خود متغیري هاي موجود براي رس
  .براي متغیر وابسته است

  متغيرهاي مستقل. ۴

  و قناعت. ياز امکانات ماد ی، آگاهیاجتماع ـيت اقتصادیوضعاند از: عبارتمستقل  يرهایمتغ

  یاجتماع ياقتصاد يهاتیموقع. 1-4

 ۀ، نوع شــغل و منطقیر امکانات زندگیشــخص از درآمد، مســکن، ســا يو برخوردار يمندزان بهرهیم
ـــ يت اقتصادیموقع ،یمسکون ر از ین متغیدهد. ایرا نشان م يبندک نظام رتبهیشخص در  یاجتماع ـ

الت یزان تحصی(نوع شغل و م یت اجتماعیفرد در ماه) و وضع ۀ(درآمد سران يت اقتصادیق وضعیطر
  م مورد سنجش قرار گرفت.یمستقگونۀ زن و شوهر) به

  ياز امکانات ماد یزان آگاهی. م2-4

سایگاهآمنظور از  ف و ید لباس، کیجد يهاموجود در بازار و مدل ید رفاهیل و ابزار جدی، اطالع از و
ــت. برا ــ يکفش و... اس ــتق ياز امکانات ماد یگاهآزان یم یبررس ــخ ،میبه طور مس ان زیان میگواز پاس

سایگاهآ ست (م بهکه  يدیل و ابزار جدیشان از وجود و ساانند بازار آمده ا جمله د منزل از یل جدیو
سا شپزید اتوماتیل جدیانواع و شيک آ شوی، ما  يديا، اليدیسال يهاونیزیکروفر، تلوی، مایین ظرف
ــپتاپو لیانه ارد یجد يهاو...، مدل ــنای، انواع گوش  يش موید لباس و آرایجد يهابا مدل یی) و آش

  ده شده است.یف و کفش (مد روز) پرسیسر، ک

  قناعت. 3-4

 يهات از داشتهیزان رضایمبررسی  .)101، ص 1367، ی(نراقهاست از داشتهت یرضا ايقناعت به معن
سیار«(از ی زندگ یو رفاه يماد ض ب ض«تا  »یرا صالً را ضا»ستمین یا ضعی) و ر و  يرمادیت غیت از و

  ست.ار ین متغیسنجش ا ةنحو )»ستمین یاصالً راض«تا  »یراضبسیار «(از ی زندگ يمعنو

۱۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  يشناسروش. ۵
ر ساکن د يخانوارها یۀکلرو، پژوهش پیش يآمار ۀپیمایشی است. جامع ،این پژوهشروش تحقیق در 

شهد  9 ۀمنطق ستشهر م ضع ی، تنوع و گوناگونيآمار ۀجامعمنزلۀ ن منطقه بهیدن ایل برگزی. دلا ت یو
ام پس از انج ن و متوسـط اسـت.ییباال، پا ۀن منطقه در سـه طبقیمردم سـاکن در ا یاجتماع -ياقتصـاد
شد. روش نمونه 120حجم نمونه  ،هیت اولمطالعا و  يااز طبقه یبیق، ترکین تحقیدر ا يریگنفر انتخاب 
ک یستماتیس یگو به صورت تصادفپاسخ ياعضا ،هااست که در داخل خوشه يامرحلهچند ياخوشه

  انتخاب شدند.
جلوگیري از هاي آنان، امري ذهنی اســـت، و به منظور که ســـنجش نیازها و اولویتازآنجا

ت هاي بسته و عدم جامعینامه و پرسشتلقین نیازي که کمبود آن احساس نشده توسط پرسش
ــیده ــده، براي جمعنیازهاي پرس ــاحبه و مراجعه به تکآوري دادهش تک افراد ها از تکنیک مص

  .نمونه بهره جستیم
ــ ايبر ــاحباز روایی محتوایی،  یبررس ــگراننظران و نظرات ص ــته و پژوهش ــین برجس  انادتز اس

 )ر استیمتغ ییقلمرو محتوا ةدهندکه نشان(رها یک از متغیسنجش هر ةنحو ۀنیمتخصص دانشگاه در زم
صاحبه ینی. پس از چند بار بازبستفاده کردیمدر ابزار خود ا شاف يهاو انجام م ش یاکت شخص  دن و و م

 شد. یهه تهیاول ۀنام، پرسشییبرطرف کردن اشکاالت محتوا
س ايبرهمچنین  ستفاده کرده ــــ از روش آزمون ییایپا یبرر صورت که یبه ا یم؛اآزمون مجدد ا ن 

سش صلیمربوط به متغ هايپر صاحبیرفاه يهاتی(اولو پژوهش یر ا شاف ۀ) در م  تهیۀاز  پیش، که یاکت
ب و نوع یرتت .ده شدیدو هفته دو بار پرسۀ در فاصل یسانکیان یگونامه صورت گرفت، از پاسخپرسش

در واقع ابزار، دو بار مورد آزمون قرار گرفت و  یعنی ؛سان بودکیآنان در هر دو بار  یرفاه يهاتیلواو
  دهد.ین ثبات ابزار را نشان میرا نشان داد که ا یکسانیج ینتا

  ي پژوهشهاافته. ي۶
سخ 120از میان  ستند و تنها  86گو، پا صد زن ه سخ 14در صد پا ستند که این در گویان مرد ه

ـــوع تحقیق بازمی لیل، که واحد تحآنجاگردد. به عبارتی ازتوزیع نابرابر به واحد تحلیل و موض
ضوع اولویت سخخانوار و مو ست، در نتیجه زنان پا گویان بهتري براي این امر هاي رفاهی آنان ا

س ستن انواع نیازها و کمبودها ه شورت فرزندان براي دان شتر طرف م سویی زنان بی تند؛ زیرا از 
سوي دیگر اولویتقرار می ست. از لحاظ بُعد گیرند و از  شتر با زنان ا بندي نیازها در خانواده بی
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ــد به خانوارهاي  ــترین درص ــاص دارد ( 4و  3خانوار، بیش ) و از لحاظ درآمد %5/52نفره اختص
شان تا  5/42انه، ماه صد خانوارهاي نمونه، درآمد ست که درآمدي پایین و  500در هزار تومان ا

  .آیدمتوسط رو به پایین به شمار می
سخ 24حدود  صد پا صیالت ابتدایی دارند؛ حدود گویان بیدر ستند و یا تح صد  37سواد ه در

صیالت راهنمایی تا دیپلم صیالت 39اند و حدود داراي تح صد نیز تح شگاهی دارند. حدود  در دان
سخ 23 صد پا صد میان 59سال)،  30-20گویان جوان (در صد  5/17سال) و  55-31سال (در در

  .سال) هستند 55سالخورده (باالتر از 
  مستقل يرهایف متغیتوص .1جدول 

  دارن مقیشتریب  ن مقداریکمتر  انسیوار  اریانحراف مع  نیانگیانحراف از م  انهیم  نیانگیم  ریمتغ
(به هزار  276  خانوار ۀسران درآمد

  تومان)
171  256  81/2  9/7  10,000  1500,000  

  5  1  878/0  937/0  085/0  5/3  5/3  قناعت
  5  1  73/1  31/1  12/0  5/3  22/3  ياز امکانات ماد یآگاه

ها و فاصله داشته
  هاخواسته

209  180  2/13  1/143  20481  30  700  

  ریهر متغ ياول تا نهم برا يهاتیدرصد اولو. 2جدول 

 یرفاه يهاتیاولو اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم

 يماد يهاتیاولو 4/52  3/49 5/37 7/21 2/8 4/3 5/2 8/0 8/0

 یمنزلت يهاتیاولو 5/12 7/16 8/10 8/5 0/5 5/2 0 0 0

  یفراغت يهاتیاولو  6/1  3/3  4/7  7/6  0/5  6/1  8/0  0  0

 هاتیلواو تعداد يبندرتبه. 3جدول 

  جمع  ت به باالیپنج اولو  تیا چهار اولویسه   تیا دو اولویک ی  تیبدون اولو  یطبقات سن
  120  24  53  39  4  یفراوان

  100  0/20  2/44  5/32  3/3  درصد
  -  100  0/80  8/35  3/3  يصعود یتراکم

ست که از تقسیم درآمد بر تعداد اعضاي خانوار به  سرانه ا صادي، درآمد  سمالك وضعیت اقت ت د
سرانه، می ست. کمترین مقدار درآمد براي هر نفر در ماه،  276آید. میانگین درآمد   10هزار تومان ا

ست. بدین صد هزار تومان ا شترین مقدار یک میلیون و پان ضهزار تومان و بی ر، ترتیب در نمونۀ حا
سرانه  ست و  3/23درصد خانوارها در حد پایین و  8/45درآمد   8/30نیز درصد، در حد متوسط ا

  .درصد خانوارها درآمد سرانۀ باال و یا بسیار باال دارند

۱۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ـــد)، خود را از  6/61ها (از خانواده یمیش از نیتوان گفت بیزان قناعت، میر میاز لحاظ متغ درص
ز و چه ا يکه نســبت به آنچه دارند، چه از لحاظ ماد ان معنیاند؛ بدکرده یقانع معرف یتیلحاظ شــخصــ

  اند.ت داشتهیحساس رضا، ايرمادیلحاظ غ
تا «از خانوارها خود را  یمیباً نیحاضـــر، تقر يآمار ۀدر نمون ياز امکانات ماد یر آگاهیمتغبارة در

ک ی) نزد5/3( ۀانی) و م22/3( نیانگی. در واقع م»ناآگاه«گر ید یمیاند و نکرده یمعرف »آگاه«ا ی »آگاه يحد
ــانین متغیبه هم در ا ــباهت ی) 73/1( نییانس پایوار ةدهندر نش گر یکدینمونه به  يخانوارها فراوانا ش

  .است
متغیر فاصــلۀ داشــته و خواســته از ســویی به تفاوت آرزوها و نیازها و از ســویی به وســایل و 

گردد. شــاخص مرکزي میانۀ فاصــلۀ داشــته و خواســته در نمونۀ مورد میامکانات ارضــاي آنها باز
، و 50دهد، نمرة نما که بیشـــترین فراوانی را نشـــان می کهحالیبوده اســـت؛ در 180تحقیق نمرة 

سته  209میانگین این متغیر  شته و خوا صلۀ دا ست. کمترین نمرة فا شترین آن نمرة 30ا  700، و بی
صلۀ  ست. نزدیک به نیمی از افراد نمونه، فا سیار کم«بوده ا شته» کم«یا » ب ستبین دا هاي هها و خوا

ــد) و  2/49خود دارند ( ــلۀ د 20درص ــد افراد فاص ــیار زیاد«و » زیاد«رص ــته» بس ها و بین خواس
  .اندهایشان داشتهداشته

ن یشتریت بیدر هر اولو يمادو  یرفاه يهاتیمشخص شده است، اولو 2 که در جدولگونه همان
را  يماد يازهایاز ن یکیکم درصــد افراد دســت 53ک به ینزد .ندارا به خود اختصــاص داده یفراوان

ست 49اند و حدود دهگزیرباول خود انتخاب  يهاتیاولو منزلۀبه صد د را  يماد يازهایاز ن یکیکم در
شانی. اانداعالم کردهت دوم خود یاولو ست که ن ةدهندن ن  يماد يازهای، نيآمار ۀاز افراد نمون یمیآن ا
ازها ین سطح از نیا ياز ارضا یحاکتواند یاند که ماز خود انتخاب نکردهیت و نین اولویترمهممنزلۀ را به

 يفرزند دارا يمســـکن برا یۀ، مســـکن، خوراك و تهيماد يازهاین يهانهین گزمیانزد آنان باشـــد. از 
  هستند. ین فراوانیشتریب

ـــت ـــد خانوارهایی که دس یازهاي منزلتی خود را اولویت دوم (درص ) %7/16کم یکی از ن
کم یکی از نیازهاي منزلتی را در جایگاه اولویت ستاند بیشتر از خانوارهایی است که ددانسته
اند. از بین درصد نیز این نیاز را اولویت سوم خود اعالم کرده 8/10اند. ) قرار داده%5/12اول (

این متغیرها، متغیر تعویض وسایل و دکوراسیون منزل و تغییر نوع خودرو یا خرید خودروهاي 
  .انددوم، بیشترین سهم را داشته
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ـــانیظار مانت که اولو ۀرا در درج یفراغت يهاتیاولو یرود کس ند  ه یاول يهاتیاول انتخاب کن
صدها یۀتهانند شان ميماد شد. مجموع در شده با ضا  شغل ار سکن و  شاك، م اندك  يخوراك و پو
شدیهم يایتواند گویز مین یفراغت يهاتیاولو  يماد ياهتیشتر افراد جامعه اولویکه بچرا ؛ن مطلب با

  اند.دهگزربا دوم انتخاب یاول  ۀرا در درج
ـــان میتعداد اولویت 3جدول  ها، باید گفت دهد. دربارة تعداد اولویتهاي انتخابی را نش

درصد آنان پنج اولویت  20درصد) و  2/44اند (بیشتر خانوارها داراي سه یا چهار اولویت بوده
اراي دهد که افراد دگو نشان میاشخاصِ پاسخها با سن اند. رابطۀ تعداد اولویتو بیشتر داشته

اند و ها را داشـــتهســـال به باالســـت، در مجموع کمترین تعداد اولویت 55باالترین ســـن که 
یان بارتم که ع خاص ســــاالن  ـــ ند از اش یت را 55تا  46ا عداد اولو ـــترین ت له، بیش   ســــا

  .اندذکر کرده
د)، اناي سنجیده شدهد (همه در سطح فاصلهسان بودنکه سطح سنجش در متغیرها با هم یکآنجااز

ب نظر است، آزمون مناسمورد ن دو متغیرِمیاچگونگی توزیع و هدف سنجش که همبستگی به با توجه 
  ها، ضریب همبستگی پیرسون است.جهت بررسی رابطه

  یفراغت -رفاهی و  یمنزلت - یت رفاهیبا اولو يماد - یت رفاهیاولو ۀرابط. 4جدول 

 يماد - یت رفاهیاولو 1 سطح يت مادیاولو  يماد - یت رفاهیمستقل: اولور یمتغ

 215/0* )018/0( )021/0(*-0211/0  2 سطح يماد - یت رفاهیاولو

 -329/0** )000/0( -324/0**) 000/0( یمنزلت – یت رفاهیاولو

 -198/0* )000/0( -186/0*) 042/0( یفراغت – یت رفاهیاولو

  معنادار است.05/0در سطح  یهمبستگ* .معنادار است01/0در سطح  یهمبستگ**

شان می 4که جدول گونه همان سطح 1 سطح يماد ــــ یت رفاهین دو متغیر اولومیادهد، ن ، 2 و 
سط ( ۀرابط شدت متو ستگی) با  ضریب همب ست-211/0معنادار معکوس (عالمت منفی  به  ؛) برقرار ا

به این  کند.تغییر می 21/0ن دو متغیر، متغیر دیگر حدود این معنی که با یک واحد تغییر در یکی از ای
مادي  ـ اولویت رفاهی ةتر باشد، نمرنیی) خانواده پا1مادي (سطح  ـ اولویت رفاهی ةب هر چه نمریترت

  شتر است.ی) آنان ب2(سطح 
مادي با اولویت یان اولویت  هاي منزلتی و فراغتی نیز گویاي رابطۀ منفی بین اولویت رابطۀ م

نا که هر چه اولویتمادي و اولویت به این مع ـــت؛  مادي هاي منزلتی و فراغتی اس فاهی  هاي ر
  .شودها بیشتر ارضا شود، اولویت رفاهی منزلتی و فراغتی خانواده بیشتر میخانواده

۲۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  قیتحق ۀمستقل و وابست يرهایمتغ ۀرابط. 5جدول 

    ياقتصاد -یاعت اجتمیوضع  يت اقتصادیوضع  قناعت  ياز امکانات ماد یآگاه
  يت مادیاولو  -513/0**)000/0(  -400/0 ** )000/0(  -386/0 ** )000/0(  -249/0 ** )000/0(

  یت منزلتیاولو  248/0**)006/0(  148/0* )045/0(  029/0)756/0(  229/0**)012/0(
  یت فراغتیاولو  115/0)209/0(  -011/0)907/0(  -081/0)381/0(  204/0* )026/0(

  یت رفاهیتعداد اولو  -161/0)079/0(  -178/0 * )050/0(  -335/0**)000/0(  026/0)775/0(
  هاها و خواستهفاصله داشته  -181/0 * )050/0(  -172/0)066/0(  -375/0**)000/0(  -003/0)976/0(

  معنادار است.05/0در سطح  یهمبستگ* .معنادار است01/0در سطح  یهمبستگ**

شان می 5که جدول  گونههمان صادي دهد،ن ضعیت اقت اجتماعی و اولویت  ــــ بین دو متغیر و
ــــ رفاهی مادي، رابطۀ معنادار و معکوس (عالمت منفی ضــریب همبســتگی) با شــدت متوســط  ـ

ست. رابطۀ میان وضعیت اقتصادي-513/0( ـــ ) برقرار ا اجتماعی با اولویت منزلتی و فراغتی نیز  ـ
ـــت؛ یعنی با بهبود  ـــت که این متغیر با اولویت منزلتی رابطۀ مثبت برقرار کرده اس گویاي آن اس

 ـ یابد؛ اما میان وضعیت اقتصاديمنزلتی افزایش می ـ اقتصادي، اولویت رفاهی ـ وضعیت اجتماعی
 .ت نیامداجتماعی و اولویت فراغتی رابطه معناداري به دس

ــع یرفاه يهاتین تعداد اولومیامعکوس  ۀرابط ــادیو وض ــونیپو قناعت در آزمون  يت اقتص  رس
شـــتر باشـــد، تعداد یباالتر و قناعت خانواده ب يت اقتصـــادیوضـــع ةهر چه نمرکه آن اســـت  يایگو

  شود.یز کمتر میمادي خانواده ن ـ رفاهی يهااولویت
شتهمیان دو متغیر آگاهی از امکانات مادي  صلۀ دا ستهو فا سطح ها و خوا ها، رابطۀ معنادار (

شــود؛ یعنی همبســتگی بین این دو متغیر ) دیده نمی976/0و برابر با  05/0معناداري بیشــتر از 
ـــیه را واریانس پایین متغیر آگاهی از امکانات وجود ندارد. می توان یکی از دالیل رد این فرض

ست؛ چرا صلۀ دامادي دان ستهشتهکه افراد با فا هاي متفاوت از نظر میزان آگاهی، تقریباً ها و خوا
  .در یک سطح هستند

ک به یها نزدها و خواستهداشته ۀو فاصل ياقتصاد ـ یت اجتماعیر وضعین متغمیا یب همبستگیضر
  د.کرد یین دو را تأین ایب یهمبستگ ۀتوان وجود رابطیاست و م 05/0

شته ۀن دو متغیر فاصلمیا سدا و  05/0معنادار (سطح معناداري کمتر از  ۀها و قناعت، رابطتهها و خوا
به  ؛) برقرار است-375/0معکوس (عالمت منفی ضریب همبستگی) با شدت متوسط ( )000/0 برابر با
  کند.تغییر می 37/0که با یک واحد تغییر در یکی از این دو متغیر، متغیر دیگر حدود  ااین معن

ست صلی ما اولویتدر این پژوهش، متغیر واب ست و این اولویتۀ ا هاي رفاهی هاي رفاهی ا
گو اسخهاي هر پاند (در نظریات). با توجه به اینکه اولویتمراتبی تعیین شدهبه صورت سلسله
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ست. در  شده ا سته قرار دارد، تعیین  شخص کردیم (اینکه نیاز اول هر خانواده در کدام د را م
که در یکی ا یاز اول هر فرد  یتواقع ن ته اولو ـــ ندة ز ســـه دس مای ته، ن فاهی قرار گرف هاي ر

گانه خانوارهاست) متغیر وابسته، که سه نوع اولویت رفاهی بود، به نیاز هاي رفاهی سهاولویت
  .اول تغییر یافت

ستقل را بر هم و در واقع اثر خالص بنابراین با توجه به اینکه می خواهیم اثر تعاملی متغیرهاي م
سته از تکنیک هر متغیر مستقل ر سته بررسی کنیم، با توجه به سطح سنجش متغیر واب ا بر متغیر واب

سیون رتبه شاخصرگر سیون،  ستفاده کردیم. در این رگر هاي میزان آگاهی از امکانات مادي، اي ا
صادي ـــ قناعت، وضعیت اقت صادي به ـ شدند. اجتماعی و وضعیت اقت منزلۀ کواریته در نظر گرفته 

دهد که ســـاختار مدل معنادار بوده، مدل داراي قابلیت افزار نشـــان مینتایج برآمده از خروجی نرم
  :دهندگی بسنده استتوضیح

(-2log likelihood= 173/835 , Chi-Square= 17/776, df=4 , Sig= 0/001) 
  ر آمده است.یجدول زج در یر نتایسا

 ر پارامتریمقاد يبرآوردها. 6جدول 

سطح  نانیاطم ۀفاصل 95%
 يمعنادار

 ۀدرج
 يآزاد

 يخطا آزمون والد
 استاندارد

 رهایمتغ مقدار برآورد

 رتنییدامنه پا دامنه باالتر

  ر وابستهیون سطوح متغیرگرس ۀمربوط به معادل يهاآماره

 يت مادیاولو 621/2 599/0 132/19 1 000/0 447/1 796/3

 یت منزلتیاولو 351/3 634/0 967/27 1 000/0 109/2 593/4

  مستقل يرهایون متغیمربوط به معادله رگرس يهاآماره

 زان قناعتیم 286/0 131/0 740/4 1 029/0 029/0 543/0

  از یزان آگاهیم -011/0 051/0 046/0 1 831/0 -111/0 089/0
 امکانات 

 يت اقتصادیوضع 311/0 102/0 303/9 1 002/0 111/0 510/0
 خانواده یاجتماع

-1/370E-7 -3/192E-6 033/0 1 562/4 7/792E-7 -1/664E-6 يت اقتصادی(وضع (
 درآمد سرانه

شان می (nagelkerke)ضریب نکلرك  صد از تغییرات  19شده به مدل، دهد که متغیرهاي واردن در
سته، یعنی نیاز اول نمونه و جامعۀ آماري را تبیین می ستقلمتغیر واب در  کنند؛ یعنی کل متغیرهاي م

  کنند.از نیاز اول جامعۀ آماري را تبیین می %19مجموع حدود 
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  يريگجهينت. ۷
گو هایی ارضا شود. افراد پاسخنیازهایی دارند که باید با روشطبق مبانی نظري پژوهش، همۀ افراد 

ـــبت دارایی و ثروت آنان با در پژوهش ما نیز داراي کمبودهایی بوده اند که البته این نیازها به نس
ـــته ـــانی که دارایی کمتري داش  اند، تعداد نیاز و کمبودهايیکدیگر متفاوت بود؛ بدین نحو که کس

ها تحت تأثیر وضعیت اقتصادي است). به عالوه اینکه نوع اولویت داد اولویتاند (تعبیشتري داشته
نیز متأثر از متغیر وضعیت اقتصادي اجتماعی است؛ افراد قشر پایین بیشتر اولویتشان از نوع اولویت 

سطح  سط یا باال  1مادي  سطح متو صادي اجتماعی در  ضعیت اقت ست، افرادي که از لحاظ و بوده ا
ــطح اقرار گرفته ــان از نوع مادي س ــتر اولویتش ــت. نیاز افراد کمی از نوع نیازهاي  2ند بیش بوده اس

ــان می ــت که این خود نش ــی، عمدتاً درگیر نیازهاي غیرمادي بوده اس دهد افراد جامعۀ مورد بررس
شتهمادي ست که برخی از افراد تنها یک یا دو نیاز و اولویت دا صاند. البته گفتنی ا د کمی اند و در

  .اند) نیز هیچ نیازي نداشته3/3(
سانتوان گفت متغیر قناعت اثر درخور توجهی بر تعداد و نوع اولویتالبته می ی که ها دارد. ک

اند، کمتر احســاس نیاز و اند (ولو اندك) هماهنگ کردهبه طور ذهنی خودشــان را با آنچه داشــته
  کنند.رنج می

که  لومازاز یمراتب نســـلســـله یۀنظرکه جه گرفت یتوان نتیمپژوهش ن یاز ا یکلطوربه با این همه
ستقل از ت ،افراد يبرا ست بیانثیر فرهنگ، أم سبت قابل قبول ،شده ا شود و یه مدیدر جامعه هم د یبا ن
  ق دارد.یه تطبین نظریدرصد جامعه با ا 70توان گفت وضع یم

شنهاد می سازمانهایی از این دست، همۀ پشود براي پژوهشدر نهایت پی ها و ژوهشگران، 
سازمان ـــــ ادارات شان، رفاه کارکنان را مدچه رفاهی و چه  نظر هایی که در کنار اهداف خود
ــ دارند ا بسا آنچه آنههاي عینی. چههاي ذهنی رفاه بروند تا شاخصباید بیشتر سراغ شاخص ـ

ـــهاي مورد تحقیق مدنظر دارند، یککنند، با آنچه نمونهفکر می ـــان نباش که ممکن آنجاد. ازس
ست، مطابق با نظر  شده ا ست نیازهایی که در یک نگاه کلی یا نظري براي رفاه، مدنظر گرفته  ا

شد، لزوم انجام پژوهش شخص میافراد مورد پژوهش نبا شود. وقتی هاي کیفی در این زمینه م
ــاخصپژوهش ــوعات، ش ــتانداردهایی براي موض ــترش یابند، اس ــکلهاي کیفی گس  ها و... ش

    .شوندتر میها غنیگیرد و پژوهشمی
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