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 یین جامعه شناختی تاثیر اشتغال بر سالمت روان افرادتب

 (مطالعه تجربی شاغلین و بیکاران در تهران)

  حسین رامشگر،  هوشنگ نایبی

 31/8/56: تاريخ پذيرش  72/6/59: تاريخ دريافت

 چکیده 
های اقتصادی،  در کنار هزینه. های بارز بازار کار ایران مسئله بیکاری است از ویژگی
هدف از این تحقیق، بررسی . گذارد بیکاری اثرات جدی نیز بر سالمت افراد میاجتماعی 

شهر تهران است و نیز قصد ( شاغل و بیکار)وضعیت سالمت روان جمعیت فعال اقتصادی 
های اجتماعی و فرهنگی مؤثر اشغال بر روی سالمت روان جمعیت مورد  دارد به تبیین مؤلفه

از استراتژی پژوهشی قیاسی استفاده شده است و مدل علی  برای این منظور. مطالعه بپردازد
 .هودا طراحی شده استینظری از نظریه محرومیت پنهان اشتغال 

. روش تحقیق پیمایش بوده و برای گردآوری اطالعات از فن پرسشنامه استفاده شده است
کار در جامعه آماری این تحقیق، کلیه افراد ساکن شهر تهران که ازلحاظ مشخصه نیروی 

نفر از این جمعیت به  ۰۴۴گیرد که تعداد  گروه جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند را در برمی
ای و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران  ای چندمرحله گیری خوشه شیوه نمونه

و برای سنجش  نامه سالمت عمومی برای سنجش سالمت روان از پرسش. اند انتخاب شده
نظریه محرومیت پنهان از شاخص مزایای پنهان و آشکار اشتغال استفاده شده های  مؤلفه
 .است

ها نشان داد که افراد شاغل نسبت به افراد بیکار از  نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین
مندی بیشتری از  وضعیت سالمت روان بهتری برخوردار هستند و نیز افراد شاغل بهره

نتایج تحلیل رگرسیون چند . غال نسبت به افراد بیکار داشتندمزایای آشکار و پنهان اشت
( ۴٫۷۰۳)، مزایای پنهان (۷۲۳/۴)متغیره نیز نشان داد که متغیرهای اثر اشتغال با ضریب بتا 

های سالمت روان در بین افراد بینی کننده شیترین پبه ترتیب قوی( -۲۱۳/۴)فشار مالی 
 .شاغل و بیکار هستند

ازار کار؛ سالمت روان؛ جمعیت فعال اقتصادی؛ نظریه محرومیت پنهان؛ ب :واژگان كلیدي

 .شاخص مزایای آشکار و پنهان اشتغال

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 hnayebi@ut.ac.ir :نده مسئول؛ پست الکترونیکی؛ نویسدانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشیار ۱

 : ؛ پست الکترونیکیدانشجوی دکتری سالمت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ۲
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 مقدمه
هایی در  رشدی از نقش عوامل اجتماعی در ایجاد سالمت و بیماری با ظهور نظریهشواهد روبه

کی ی، (۲۴۱۷ ۱کاکرهام)دگیرد وجود دار شناسی پزشکی که فرآیندها و شرایط اجتماعی را در برمی جامعه
از دید کارشناسان، بازار کار ایران . از این عوامل اجتماعی مؤثر در سالمت روان و جسمانی بیکاری است

التحصیالن  هایی چون باال بودن نرخ بیکاری، روند روبه رشد بیکاری فارغ ها و مشخصه با ویژگی
. شود زنان در بازار کار مشخص می دانشگاهی، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و حضور کمرنگ

های مختلف همواره از نرخ  دهد که بازار کار ایران طی دوره بررسی نرخ بیکاری در کشور نشان می
بوده است و نیز % ۱۴٫8، (۱۷3۰)درصدی برخوردار بوده و است که این نرخ در سال  ۱۴بیکاری حدوداً 
کشور ایران با نرخ بیکاری  ۲۴۱۲بیکاری در سال های جهان از بعد میزان  بندی کشور مطابق با رتبه

مرکز )قرارگرفته است  ۱۲جهان و در بین کشورهای منطقه در رتبه  3۳۲در صد در رتبه  1/۱۳معادل 
ن معضالتی است که توازن و تعادل جامعه را بر یتر بیکاری یکی از بزرگ(. ۱۷3۱های مجلس،  پژوهش
های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی  عدد در عرصههای مت ریزد و باعث ایجاد بحران هم می

تنها یک فرد و یک خانواده بلکه کل  نخستین اثر بیکاری کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه. گردد می
چنین، از دست رفتن فرصت پیشرفت اقتصادی به وجود آمدن خأل  هم. دهد ر قرار مییجامعه را تحت تأث

وابستگی به تولیدات خارجی با کاهش تولید از دیگر تبعات بیکاری در در جامعه، حذف چرخه تولید و 
 (۲۴۱۱ ،یفیشر)ابعاد اقتصادی است 

این اثر سوء حتی زمانی که طبقه . اری همچنین دارای اثر سوء بر روی سالمت افراد نیز استبیک
چرا (. ۱33۷، ۷ویلسون و واکر)شوند وجود دارد  قبلی نیز کنترل می یها یماریاجتماعی، فقر، سن و سابقه ب

ضر بر سالمت کار برای آسایش و رفاه فرد ضروری است؟ چگونه کار در تحمیل فشار روانی و اثرات م
ساالن به دالیلی ذکر خواهد شد از نقش  روان نقش دارد؟ در جوامع امروزی کار و شغل در زندگی بزرگ

نخست؛ داشتن شغل یک شرط اصلی برای درآمد مستمر و درنتیجه، برای . کلیدی برخوردار هستند
ای،  به طرز فزاینده. است( های رفاهی و غیره خانواده، بستگان، نظام)های سنتی حمایت  استقالل از نظام

دوم، تعلیم برای اشتغال و دستیابی به . کند های زندگی را تعیین می ای از فرصت سطح درآمد طیفی گسترده
واسطه تعلیم و آموزش شغلی و کسب پایگاه است که رشد  به. منزلت شغلی از اهداف مهم اجتماعی هستند

که  آورند و این به دست می ی بیرون از خانواده را افراد یابد و هسته هویت اجتماع و نمو شخصی امکان می
سوم؛ شغل یک معیار مهم از قشربندی . گیرند های معطوف به هدف در زندگی فرد شکل می فعالیت

نفس در زندگی فرد تا حد زیادی به نوع شغل و سطح موفقیت شغلی  میزان عزت. شود اجتماعی تعریف می
های  های فردی و الگوهای رفتاری در حوزه شدت نگرش وع و کیفیت شغل، بهبر این، ن عالوه . بستگی دارد

طور مستقیم به کار مرتبط نیستند مانند اوقات فراغت و یا زندگی خانوادگی را تحت تأثیر قرار  که به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Cockerham 

 . باشند های باالتر بیانگر وضعیت بدتر می رتبه ۱

3 Wilson & Walker 



 

 

 

 

 

 ۳۷ ... شناختی تأثیر اشتغال بر سالمت روان افراد تبیین جامعه/ نایبی، رامشگر

 

 

های مستمر در طی زندگی شخص  های شغلی بیشترین تقاضا درنهایت؛ موقعیت(. ۱381، ۱ریچارد)دهند  می
دهد  سال را به خود اختصاص می های فعال زندگی فرد بزرگ کند و بیشترین مقدار از زمان د میرا ایجا

 .درنتیجه، منبعی از احساسات متناوب منفی و مثبت است

 بیان مسئله
های  د قرار گرفتن توسط نظامیج در حال شناخته شدن و مورد تائیتدر نقش عوامل محیطی بر سالمت به

یکی از این عوامل اجتماعی مؤثر در سالمت روان و جسمانی بیکاری . ان استسالمت و بهداشت در جه
ادبیات تجربی موجود بیکاری بیشتر در خصوص پیامدهای روانی بیکاری تمرکز دارند تا جسمانی که . است

نه سالمت روان عبارت است افراد بیکار از سالمت روان یزم های آن در ن یافتهیتر طور خالصه مهم به
؛ فدایی و بیگی، ۱۷88؛ زهرا کار، ۲۴۴۳ان، آهنگ، ونبرگ، یر ی؛ مک ک۱333سو،  مورفی و آسِن) کمتری
های  ، نشانهیهای سوءمصرف مواد، اختالالت عاطفی و اضطراب های باالتری در شاخص از اندازه( ۱۷3۴

شاغل خود جسمانی بیماری، افسردگی و افکار خودکشی و اقدام ناموفق به خودکشی نسبت به همتایان 
و  ۰در تحقیق کیفی که توسط آناف(. ۲۴۴۴، ۷؛ فالتو، گالیا، پِتریدیس۱38۳، ۲لین، ساندیفر، اِستین)داشتند 

، صورت گرفته بود افراد بیکار پیامدهایی چون فشار روانی، تغییرات در کنترل ادراک شده، (۲۴۱۷)همکاران 
رسد  چنین به نظر می هم. کردند الی تجربه مینفس و منزلت، درماندگی و فشار م از دست دادن اعتمادبه

توانند پیامدهای  پیامدهای سالمتی بیکاری تنها به خود فرد بیکار محدود نشود و خویشاوندان فرد نیز می
بر روی همسران بیکار گویای آن  ،(۲۴۱۷) ۳مشابه بیکاری را تجربه کنند برای مثال در تحقیق مارکوس

طور مستقیم تحت تأثیر  باً به همان اندازه افرادی که بهیان همسران را تقربوده است که بیکاری سالمت رو
آسو صورت گرفته است  لی که توسط مورفی و آسنیهمچنین در فرا تحل. دهد گیرند را کاهش می قرار می

 .اثر مثبتی بر سالمت روان دارد =۴٫۳۰Dدهد که اشتغال مجدد با میانگین وزنی اندازه اثر  نشان می
که  مهمی همچون این یها افتهیاند، به  ن تحقیقاتی که به بعد جسمانی سالمت تمرکز داشتههمچنی

؛ لطفی و فیض ۲۴۱۰، 1میلنر و المانتگ)طور معناداری با خطر نسبی بیشتری از خودکشی  افراد بیکار به
سرطان ( ۱33۳و همکاران،  8؛ جین۲۴۱۴و همکاران،  ۳کوزیل)های قلبی و عروقی  ، بیماری(۲۴۱۳پور، 

نیا و  علوی)های اسکلتی عضالنی های مزمن ریوی و بیماری ، سکته مغزی، دیابت، بیماری(۱33۳، 3لینگ)
همچنین افراد بیکار از خطر نسبی بیشتری برای کشیدن . نسبت به افراد شاغل دارند( ۲۴۴8، ۱۴بوردورف

 .شاغل دارند ، نسبت به افراد(۱338، ۱۱مونتگمری)وزن، مصرف الکل سیگار، داشتن اضافه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Richard 
2 Linn, Sandifer, & Stein 
3 Flatau, Galea, & Petridis 
4 Anaf 
5 Marcus 
6 Milner, & LaMontagne 
7 Kozieł 
8 Jin 
9 Lynge 
10 Alavinia & Burdorf 

11 Montgomery 



 

 

 

 

 

 ۱۷31، بهار و تابستان ۱، شماره 8بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   ۳۰ 

  

 

باوجود تاریخچه تحقیقات فراوان که در محافل دانشگاهی دنیا صورت گرفته است در ایران، 
توان به مطالعه  های اندکی در خصوص اثر بیکاری بر سالمت روان صورت گرفته است؛ که می پژوهش

جوان شاغل و  های روانی بین مردان ی میزان و شدت آسیب مقایسه»، با عنوان (۱۷3۴)فدایی و بیگی 
ر شاغل یمقایسه سالمت روان افراد شاغل و غ»، با عنوان (۱۷88)و مطالعه سرکار خانم زهرا کار « بیکار

تر افراد  اشاره کرد که نتایج این مطالعات حاکی از سالمت روان ضعیف« ساله شهر تهران ۰۴تا  ۲۲( بیکار)
 .بیکار با افراد شاغل بوده است
ای که در خصوص ارتباط بین بیکاری با فشارهای روانی وجود دارد،  باوجود تحقیقات گسترده

شود نسبتاً کم  هایی که از طریق آن بیکاری منجر به فشار روانی می هایی که به بررسی مکانیسم نظریه

هایی که در خصوص چرایی کاهش سالمت روان و جسمانی در  از نظریه(. ۲۴۴3، ۱کارستن و موزر)هستند 

نظریه مزایای پنهان ماری . است ۲هودایپردازد نظریه محرومیت پنهان اشتغال از ماری  در افراد بیکار می

کند بلکه  را تأمین میتنها کارکرد آشکار امرارمعاش زندگی  کند که اشتغال نه ، بیان می(۱38۲, ۱38۱)هودا ی

این کارکردهای پنهان با نیازهای بنیادی انسان . سازد پنج کارکرد غیرمنتظره یا پنهان را نیز برآورده می

ی  هرچند این مدل در اصل درزمینه. کند متناظر است و به حفظ بهروزی و سالمت روان افراد کمک می

هودا را یشود، مدل  والً در این حوزه استناد داده میافته است و معمی شناختی بیکاری توسعه تحقیقات روان

عنوان یک نظریه عمومی در خصوص مقصود کار در حوزه سالمت روان که حاکی از دیدگاه  توان به می

هودا، اشتغال ابزار مهمی در حفظ سالمت یبسیار مثبتی به اشتغال است در نظر گرفت؛ بنابراین، از دید 

رود که  بر اساس نظریه مزایای پنهان اشتغال انتظار می. ع امروزی استمندی در جوام روان و رضایت

 .تر افراد غیر شاغل مرتبط باشد طور منفی با سالمت روان پایین محرومیت از مزایای آشکار و پنهان به

 سؤال تحقیق
جود دارد؟ و یافراد شاغل و افراد بیکار تفاوت ۷سؤال اصلی مطالعه حاضر این است که آیا بین سالمت روان

و به عبارت دیگر آیا افراد شاغل نسبت به افراد بیکار از سالمت روان بیشتری برخوردار هستند؟ مطالعه 
هودا چرایی وجود این رابطه یمطابق با دیدگاه . حاضر قصد دارد به ابعاد چرایی این رابطه نیز بپردازد

بنابراین سؤال دوم . ان و آشکار اشتغال استدسترسی بهتر افراد شاغل نسبت به افراد بیکار به مزایای پنه
تحقیق حاضر این است که آیا بین مزایای پنهان و آشکار اشتغال و سالمت روان رابطه وجود دارد؟ یا به 

 های موجود در سالمت روان افراد را تبیین کنند؟ توانند تفاوت های ذکر شده می عبارت دیگر آیا مؤلفه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Karsten and Moser 

2 Marie Jahoda 

سالمت را یک وضعیتی از آسایش جسمانی، روانی و ( ۱3۰1)سازمان بهداشت جهانی . سالمت مفهومی چندبعدی است ۷
اما در مطالعه حاضر تنها به بعد سالمت روان . کند شود تعریف می اجتماعی که تنها به نبود بیماری یا ناتوانی محدود نمی

 .اکتفا شده است
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 هدف تحقیق
پاسخ نظری ما به سؤاالت فوق .آزمون تجربی پاسخ نظری به سؤاالت تحقیق است  ن تحقیقیهدف کلی ا

شود این است که سالمت  یعنوان م( مبانی نظری)طور مبسوط در بخش بعد  که استدالل نظری آن به
روان افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است و همچنین بین سالمت روان افراد و مزایای اشتغال رابطه 

مثابه پاسخ نظری به  ن فرضیات تحقیق بهیبنابراین اهداف تحقیق آزمون ا. ی وجود داردمستقیم
 . شود یطور مبسوط در بخش فرضیات تحقیق مطرح م تحقیق است که به یها پرسش

 قیتحق يمبانی نظر
تنها کارکرد آشکار  کند که اشتغال نه ، استدالل می(۱38۲, ۱38۱)هودا ینظریه محرومیت پنهان اشتغال 

. کند را نیز تأمین می( ناخواسته)کند، بلکه همچنین تعدادی کارکردهای پنهان  کسب درآمد را تأمین می
مشتق ( ۱3۳۳) ۱نظریه محرومیت پنهان، ازلحاظ مفهومی از پارادایم کارکردهای آشکار و پنهان مرتون

(. ۲۴۴۲، ۲کرید و ایوانز)خصوص مزایای آشکار و پنهان اشتغال تمرکز دارد  طور خاص در شده است که به
مندی از درآمد است که با محروم شدن از آن، فشارهای مالی ناشی از بیکاری،  کارکرد آشکار اشتغال، بهره

یرد که گ هودا این واقعیت را هم در نظر میی. گذارد های زندگی و آسایش روانی افراد اثر می بر استاندارد
های رفاهی کاسته گردد، اما اثرات منفی بیکاری  فشارهای مالی ناشی از بیکاری ممکن است توسط دولت

افراد در درجه نخست در . تواند وجود داشته باشد بر روی سالمت روان و زندگی خانوادگی فرد هنوز هم می
کند که مزایای دیگری از  الل میهودا استدیحال  افتن به مزایای آشکار اشتغال هستند، بااینیپی دست 

 .اشتغال غیر از دستمزد نیز وجود دارد
هودا براساس تحقیقات مشهور خود در خصوص تأثیرات سالمت روانِ بیکاری در شهر مارینتال ی

این کارکردها . کند اتریش، پنج کارکرد پنهان از اشتغال که معموالً افراد شاغل فاقد آن هستند مشخص می
به نظر وی، فقدان . هستند ۳و فعالیت 1، منزلت۳، تماس اجتماعی۰، هدف جمعی۷ساختار زمانی: اند از عبارت

با . کنند های مهم بروز پریشانی روانی است که افراد بیکار اغلب آن را تجربه می این کارکردها از علت
هودا این یکرده بود استفاده از تمایزی که مرتون بین کارکردهای آشکار و پنهان نهادهای اجتماعی ایجاد 

8مزایای پنهان"ها را  جنبه
محروم شدن از داشتن شغل منجر به محرومیت از مزایای آشکار . اشتغال نامید "
گردد، اما این محرومیت از مزایای پنهان است که اثر منفی بر روی سالمت  آشکار و پنهان اشتغال می

ها مرتبط  ان اشتغال با نیازهای اساسی انسانهودا این مزایای پنهیاز دید . گذارند روانی افراد بیکار می
 .کنند هستند و به حفظ آسایش و سالمت روان افراد کمک می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Merton 
2 Creed & Evans 
3 Time Structure 
4 Collective Purpose 
5 Social Contact 
6 Status 
7 Activity 
8 latent functions 
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مثابه تنها نهاد در جوامع  وی اشتغال را به. هودا نسبت به کار و اشتغال بسیار مثبت بوده استینگرش 
 .کند یامروزی تشخیص داده که در حد بسنده پنج کارکرد پنهان اشتغال را تأمین م

تواند تا حدودی این  های داوطلبانه، می مشارکت در سایر نهادها، برای مثال، مراسم مذهبی یا انجمن
های اقتصادی تأمین  تر و با ضرورت تر، غیر نظارتی نظم شده، بی ها کمتر تثبیت کند، اما آن ها را تأمین  مقوله

 (.۱۳: ۱38۱هودا، ی)معاش زندگی افراد مرتبط نیستند 
هودا، تجربه زمان در جوامع مدرن از طریق نهادهای اجتماعی همچون مدرسه و یق با دیدگاه مطاب

های زمانی روشنی و  ساالن در چنین جوامعی احتیاج به ساختار درنتیجه، بزرگ. اشتغال شکل گرفته است
ساختاری باعث  فقدان چنین. شده پر کنند را دارند ریزی های برنامه این امکان که روز خود را با فعالیت

شوند؛  تر می که چیزی برای انجام دادن نباشد طوالنی ها هنگامی روز". شود اختالل در آسایش فرد می
هودا، افراد همچنین یاز دید (. ۲۲: ۱38۲هودا، ی) "شود حوصلگی و اتالف وقت تبدیل به روال می بی

نامد، یعنی احساس مفید  دف جمعی میتواند از آسایش روانی برخوردار باشند بدون آنچه را که او ه نمی
(. ۲۰همان، ) "اهداف جمعی که فراتر از اهداف فردی است"بودن، توسط سایرین مورد نیاز بودن، تجربه 

پیوندد، درنتیجه منجر به  به وقوع می "حسی از بیهودگی"اگر این نیاز معنا در زندگی فرد محروم گردد، 
طور منظم اشتراک گذاشته و  تجارب به"های اجتماعی  نیاز تماسدر ارتباط به . گردد پریشانی روانی می

های اجتماعی خارج از خانواده  چنین تماس( ۱88همان، ) "ای تماس با افراد خارج از خانواده هسته
کننده اطالعات بیشتری،  فراهم "ها  راحتی با روابط خانوادگی جایگزین گردند، چراکه آن توانند به نمی

های  ، نظرات و دیدگاه ها با نقاط ضعف ی قضاوت و ارزیابی عقالنی از سایر انسانفرصت بیشتری برا
 (.۲1همان، . )هستند "متفاوتی که از زندگی دارند

کند منجر  ای که در آن زندگی می که تا حد زیادی از نظام ارزشی جامعه–منزلت اجتماعی یک فرد 
ای که  یل دارند تا خودشان را به همان شیوهافراد تما. برای ساخت هویت فردی ضروری است -شود می

بهتر از نداشتن هیچ  -برای مثال یک کارگر یدی–بینند ببینند، حتی یک منزلت پایین  ها را می دیگران آن
درنهایت، سطح فعالیت پنجمین . کنند ای که بیشتر افراد بیکار وضعیت خود را تجربه می منزلتی است، رویه

فعال بودن، حتی فعال بودن به علت . هودا استیمت روانی فرد در نظریه کننده مهم سال عامل تعیین
 .های بیرونی از قبیل تأمین امرارمعاش، برای آسایش روان فرد بهتر از منفعل بودن است اجبارهای نیروی

هودا بر این فرض است که پنج کارکرد پنهان اشتغال با نیازهای اساسی انسان متناظر یطور خالصه،  به
رود که ارضاء یا عدم ارضاء این نیازها اثرات شدیدی بر سالمت روان افراد داشته  ؛ بنابراین، انتظار میاست
رود که محرومیت از مزایای آشکار و  درمجموع، بر اساس نظریه مزایای پنهان اشتغال انتظار می. باشند

مطالعات تجربی شواهدی در . اشدتر افراد غیر شاغل در مرتبط ب طور منفی با سالمت روان پایین پنهان به
برای مثال )انگیز او در خصوص مفید بودن اشتغال بد بیش از بیکاری گزارش کردند  تضاد با اظهارات بحث
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های مختلف مدل  آیا شواهد تجربی مستقیمی از جنبه(.۲۴۴۲و همکاران،  ۲؛ واینفیلد( ۱381، ۱اوبراین و فدر
 .رسی خواهد شدمدل محرومیت پنهان وجود دارد؟ در ادامه بر

 قیپیشینه تحق
مقطعی -مقایسه ملی: شناختی بیکاری رات روانیتأث»، در تحقیقی با عنوان (۲۴۱۳) ۷نامبز و همکاران. ۱

هودا به یبا اتخاذ دیدگاهی بین فرهنگی مبتنی بر مدل محرومیت پنهان « متحده و ژاپن االتیبین ا
بر ( شاغل و یا بیکار بودن)رود اثر وضعیت اشتغال  بررسی مزایای آشکار و پنهان از کار که انتظار می

گرا نظیر  ها این بوده است که در جوامع جمع فرضیه آن. گری کند پرداختند روان را میانجیسالمت 
تواند بیشتر ناشی از کاهش حس هدف جمعی باشد،  می ژاپن کاهش در سالمت روانی افراد بیکار 

رگذار یتأث توانند از ابعاد می که در جوامع فردگرا نظیر آمریکا از دست دادن منزلت و مزایای مالی  یدرحال
اثر وضعیت اشتغال بر سالمت . کردند د یهای تحقیق را تائ نتایج تحقیق تا حدودی فرضیه. مهم باشند

بیشتر بوده است و نیز  یحال این اثر در آمریکا تا حدود نیروان در هر دو کشور معنادار بوده است باا
در انتها . کا نسبت به ژاپن داشتنددر آمری یتر یابعاد منزلت اجتماعی و مزایای مالی اثر میانجی قو

های فرهنگی اثرات وضعیت اشتغال بر مزایای کار را تعدیل  نویسندگان به این نتیجه رسیدند که تفاوت
 .کنند می 

بررسی مزایای آشکار و : بیکاری در میان همسران نظامی»، در تحقیقی با عنوان (۲۴۱۰) ۰تریویچ و مولر. ۲
زن و سه مرد استرالیایی که همسرانی  ۲81، نمونه به حجم «و پنهان، کیفیت زندگی و سالمت روان

. ین در تحقیق شرکت کرده بودند را مورد بررسی قرار دادندنامه آنال نظامی داشتند که از طریق پرسش
نتایج تحقیق حاکی از آن است که همسران بیکار دسترسی کمتری به مزایای پنهان و آشکار داشتند و 

تری نسبت به همسرانی که شاغل بودند گزارش  سطوح باالتری از فشار روانی و کیفیت زندگی پایین
 یرابطه بین اشتغال با سالمت روان و اشتغال با کیفیت زندگی تا حدودعالوه بر این،  .کرده بودند

فشار مالی بیشترین سهم را در . توسط میزان دسترسی به مزایای آشکار و پنهان میانجیگری شد
 .ن عامل در کیفیت زندگی بوده استیتر سالمت روان را داشته است و منزلت مهم

اثر اشتغال مجدد در دسترسی به مزایای آشکار و پنهان »، در تحقیقشان با عنوان (۲۴۱۴) ۳هور و ماچین. ۷
، به مطالعه اثر اشتغال مجدد بر دسترسی به مزایای آشکار و پنهان «پنهان اشتغال و سالمت روان

کننده بیکار در دو پیمایش که با فاصله شش  نفر مشارکت ۱۳۴. اشتغال و سالمت روان پرداخته بودند
افرادی که در مقطع زمانی دوم شغلی به دست آورده بودند . یگر اجرا شده بود شرکت کردندماه از یکد

(۳8N=)تشان بهتر شده بود، دسترسی بیشتری به تماس اجتماعی و ساختار زمانی ی، ازلحاظ مالی وضع

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 O’Brien & Feather 

2 Winefield 

3 Gnambs 

4 Trewick and Muller 

5 Hoare and Machin 
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افرادی که در وضعیت بیکار . شان داشتند گزارش کرده بودند و بهبود معناداری در سالمت روانی
 .مانده بودن تغییری در وضعیت سالمت روان آنان در طی زمان از خود نشان نداند یاقب

شود؟  آیا محرومیت پنهان منجر به فشار روانی می»، در تحقیقی با عنوان (۲۴۱۱) ۱سلنکو و همکاران. ۰
به بررسی تأثیرات منفی بیکاری بر سالمت روانی افراد « موج-ای چهار هودا در مطالعهیبررسی مدل 

هودا در چهار موج زمانی یبا عنایت به مدل محرومیت پنهان  شاغل، بیکار و غیرفعال اقتصادی
وتحلیل میانجی رفت، تجزیه طور که انتظار می همان. طولی مورد آزمون قراردادندصورت مقطعی و  به

داد که بخشی  گری چندگانه تفاوتی در فشار روانی افراد شاغل، بیکار و غیرفعال اقتصادی را نشان می
ازی س این، مدل عالوه بر . توان با دستیابی افتراقی از مزایای پنهان تبیین کرد از این تفاوت را می

د کرده است که محرومیت از مزایای پنهان پس از شش ماه یتائ ۲تدریجی -معادالت ساختاری مقطعی
 .شود منجر به کاهش سالمتی روانی می

هودا در نمونه یمزایای پنهان اشتغال : نیاز به کار»، در تحقیق خود با عنوان (۲۴۱۴) ۷پائول و باتینیک. ۳
هودا در میان شاغلین، بیکاران و جمعیت یبه آزمون مدل محرومیت پنهان « معرف از جمعیت آلمان

رفت، افراد شاغل از سطوح باالتری از ساختار  طور که انتظار می همان. غیرفعال اقتصادی پرداختند
تنها در مقایسه با افراد بیکار بلکه همچنین در مقایسه  ماس اجتماعی، اهداف جمعی و فعالیت نهزمان، ت

حتی . گزارش کردند( داران، بازنشستگان آموزان، خانه مثال، دانش عنوان به)با افراد غیر فعال اقتصادی 
از ابعاد . شغل داشتندکارگران بدون مهارت نیز دسترسی بیشتری به مزایای پنهان نسبت به افراد بدون 

داری بین افراد شاغل و افراد خارج از نیروی کار  گونه تفاوت معنی منزلت هیچ/هودا، هویتیگانه  پنج
های دیگر گزارش کردند؛ بنابراین،  حال افراد بیکار منزلت کمتری نسبت به همه گروه نیباا. یافت نشد

هم  ید قرار گرفت و تا حدودیوضوح مورد تائ هودا بهیچهار بعد از پنج کارکرد پنهان مدل اشتغال 
مدل به طرز معناداری با  یها رفت همه مؤلفه طور که انتظار می همان. د شده بودیکارکرد پنجم نیز تائ

 .اند فشار روانی در ارتباط بوده

هودا در میان یآزمونی از مدل محرومیت پنهان »ی با عنوان ، در پژوهش(۲۴۴۳)و همکاران  ۰پائول. 1
هودا را در میان افراد شاغل، بیکاران و یمدل محرومیت پنهان « افرادی که خارج نیروی کار هستند

نتایج گویای آن بوده که به طرز . افرادی که خارج از نیروی کار هستند را مورد آزمون قراردادند
ی بین ابعاد پنهان محرومیت پنهان و فشار روانی نسبت به فشار مالی تر داری همبستگی قوی معنی

داری محرومیت بیشتری از  عالوه بر این، افراد خارج از نیروی کار به طرز معنی. وجود داشته است
محرومیت پنهان نسبت به افراد شاغل گزارش کردند، اما در مقایسه با بیکاران به طرز معناداری 

محرومیت پنهان، اثرات منفی بیکاری و پایگاه غیرفعال  یها همچنین مؤلفه. ندمحرومیت کمتر داشت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Selenko 

2 Cross-lagged structural equation modelling 

3 Paul and Batinic 

4 Paul 
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که ازلحاظ آماری اثر  یدر ضمن هنگام. کردند  گری می اقتصادی را بر سالمت روان را میانجی
 .مانده بود یر محرومیت پنهان بر سالمت روان ثابت باقیمحرومیت آشکار اشتغال کنترل شده بود، تأث

عاملیت  ییه آزماینظر: انداز آینده و فشار مالی چشم»، در پژوهشی با عنوان (۲۴۴۳) ۱کلیشکرید و . ۳
های سالمت  به سنجش وضعیت شاخص« فردی و مدل محرومیت پنهان بیکاری و سالمت روان

بینی سالمت  در پیش ۲حدودیت عاملیتانداز آینده و محرومیت پنهان و مدل م روان، فشار مالی، چشم
های این پژوهش حاکی از این بوده که  یافته. سال بیکار پرداختند فرد بزرگ ۲۷3ای از  روان در نمونه

نخست مدل محدودیت عاملیت نسبت به مدل محرومیت پنهان حمایت تجربی بیشتری دریافت کرده 
انداز از آینده اثر  نداز از آینده یافت نشد، اما چشما گونه اثرات متقابلی بین فشار مالی و چشم هیچ. است

چنین سن و طول مدت بیکاری با سالمت  هم. کند گری می فشار مالی بر سالمت روان را میانجی
 .روانی در ارتباط بوده است

های محیطی و سالمت  آیا معنویت رابطه بین تنش»، در تحقیقی با عنوان (۲۴۴۰)و همکاران  ۷مولر. 8
های پریشانی روانی، مزایای آشکار و  کارگیری شاخص با به« کند؟ روان افراد بیکار را میانجیگری می

 ۲۷۱ای از  نمونه (شمولی، انجام فریضه، حضور در پرستشگاه ارتباط، جهان)پنهان اشتغال و معنویت 
ها این بوده است که معنویت با مزایای  فرضیه آن. سال بیکار را مورد بررسی قرار دادند فرد بزرگ

. کند آشکار و پنهان در ارتباط خواهد بود و معنویت رابطه بین مزایای پنهان و آشکار را میانجیگری می
ترین پیوند  مت روان همبسته بودند و قویدهد که مزایای آشکار و پنهان با سال نتایج تحقیق نشان می

یک بعد . بین سالمت روان و محرومیت مالی، حمایت اجتماعی و ساختار زمان وجود داشته است
طور مثبت با سالمت روان در ارتباط بود و افرادی که معنویت باالتری  به( انجام فریضه)معنویت 

درنهایت، معنویت رابطه بین منافع . اشتندگزارش کرده بودند دسترسی بیشتری به مزایای پنهان د
 .کند و سالمت روان میانجیگری می( حمایت اجتماعی و هدف جمعی)پنهان اشتغال 

نقش : در طی بیکاریکاهش محرمیت پنهان »، در پژوهشی با عنوان (۲۴۴۲) ۰مولر و همکاران. 3
های اوقات فراغت در کاهش محرومیت پنهان در  به بررسی نقش فعالیت« های اوقات فراغت فعالیت

فرد شاغل خواسته شده بود تا  ۱۲8فرد بیکار و  ۲۴۱ای به حجم  از نمونه. طی دوران بیکاری پرداختند
ها حاکی از آن بوده  ج تحقیق آننتای. سطح محرومیت پنهانشان را با استفاده از شاخص ارزیابی کنند

ورزش کردن، رفتن به : همانند) یهای فراغتی اجتماع که بیکاران نسبت به افراد شاغل در فعالیت
خواندن، گوش دادن به موسیقی، : همانند)کنند و اغلب اوقات فراغتشان را تنها  کمتر شرکت می( تئاتر

بیشتری، افسردگی باالتری و  شده  نهان ادراک ها محرمیت پ گذارند و نیز آن می( تماشای تلویزیون
سازی معادالت ساختاری آشکار ساخت که حس  مدل. تری گزارش کرده بودند نفس پایین عزت

نفس در دو نمونه  اثرگذاری بر افسردگی نقش دارد و منجر به کاهش سطح عزت محرومیت پنهان در

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Creed and Klisch 

2 The Agency Restriction Model 

3 Muller, Creed, & Francis 

4 Muller, Creed, Waters, & Machin 
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نفس در نمونه بیکاران به طرز  ردگی و عزتشود، گرچه اثر محرومیت پنهان بر افس یشاغل و بیکار م
ت پنهان و سالمت یمثبت بر محروم یریتنها اوقات فراغت اجتماعی تأث. معناداری بیشتر بوده است

 .روان افراد در نمونه شاغل داشته است

و تأثیر از دست دادن  ۲سن، جنسیت، سالمت روان»، در تحقیقی با عنوان (۲۴۴۷) ۱کرید و واتسون. ۱۴
از ( فشار مالی)سالمت روان، مزایای پنهان و آشکار « مزایای پنهان و آشکار اشتغال در بین افراد بیکار

ها این بوده  سال بیکار را مورد سنجش قراردادند فرضیه آن فرد بزرگ ۷81اشتغال و روان رنجوری 
سن و جنسیت با دسترسی افتراقی به مزایای پنهان و آشکار اشتغال تأثیر خواهد گذاشت و است که 

های تحقیق حاکی از آن بوده که  یافته. مزایای پنهان و آشکار اشتغال با سالمت روان در ارتباط است
ن، جوانان بیکار سطوح باالتری از سالمت روا. گونه تأثیر مهم جنسیتی پیدا نشده است نخست هیچ

سال و ساختار زمانی و منزلت باالتری نسبت به  حمایت اجتماعی و منزلت باالتری نسبت به گروه میان
بینی کننده فردی سالمت روان برای  ترین پیش روان رنجوری مهم. سال گزارش کردند گروه بزرگ
داری  یبینی کننده معن فشار مالی، پیش. سال بود خصوص برای گروه میان های سنی به همه گروه

سال بوده و حمایت اجتماعی از طریق تعامل با فشار مالی  های جوان و بزرگ سالمت روان در گروه
 .داری از سالمت روان در گروه جوانان بود کننده معنی ینیب شیپ

بی محرومیت از مزایای پنهان و آشکار رات نسیتأث»، در تحقیقی با عنوان (۲۴۴۱) ۷اینتایر کرید و مک. ۱۱
به بررسی سهم نسبی مزایای پنهان و آشکار اشتغال در سالمت « اشتغال در سالمت روان افراد بیکار

های تحقیق حاکی از آن بوده است که ارتباط  یافته. نفری از افراد بیکار پرداختند ۲۰8ای  روان در نمونه
ا سالمت روان وجود دارد و همچنین مزیت آشکار در تبیین معناداری بین مزایای پنهان و آشکار ب

که تمامی مزایای پنهان نقش معناداری داشته  یدرحال. واریانس سالمت روان سهم بیشتری را دارد
 .ها بودند ترین عامل و هدف جمعی مهم بودند، به ترتیب منزلت و پس از آن ساختار زمان

ن گفت که مدل محرومیت پنهان حمایت تجربی توا بندی تحقیقات صورت گرفته می در جمع
(. ۲۴۱۲برای بررسی جامع نگاه کنید به مولر و واترز، )توجهی در سالیان اخیر به دست آورده است  قابل

دهد که افراد شاغل دسترسی بیشتری به مزایای پنهان و  مطالعات انجام شده در کشورهای غربی نشان می
؛ ۲۴۱۲سلنکو و همکاران، )اند  آشکار اشتغال نسبت به افراد بیکار و یا افراد خارج از نیروی کار گزارش کرده

بعالوه اهمیت مزایای پنهان (. ۲۴۴۳، ؛ پائول و همکاران۲۴۱۴؛ پائول و باتنیک، ۲۴۱۷نامبز و همکاران، 
؛ واترز و مور، ۲۴۴۳؛ کرید و کلیش، ۲۴۱۰تریویچ و مولر، )اشتغال برای بهزیستی فرد در تحقیقات مقطعی 

، در کارهای طولی (۲۴۴۱؛ کرید و همکاران، ۲۴۴۱اینتایر،  ؛ کرید و مک۲۴۴۷؛ کرید و واتسون، ۲۴۴۲
نامبز و )مقطعی -و نیز در تحقیقات مقایسه ملی( ۲۴۱۲ ؛ سلنکو و همکاران،۲۴۱۷هور و ماچین، )

، در پژوهش طولی خود به این یافته (۲۴۱۷)همچنین هور و ماچین . ، تأیید شده است(۲۴۱۳همکاران، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Creed and Watson 

2 Well-being 

3 Creed and Macintyre 
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رسیدند که افراد بیکاری که در مقطع زمانی دوم شغلی به دست آورده بودند ازلحاظ مالی وضعیتشان بهتر 
به تماس اجتماعی و ساختار زمانی گزارش کرده بودند و بهبود معناداری در شده بود، دسترسی بیشتری 

هایی چون سن، طول مدت  هایی بین متغیر چنین در این تحقیقات همبستگی هم. شان داشتند سالمت روانی
های فرهنگی در دسترسی به مزایای  ، معنویت، اوقات فراغت اجتماعی و تفاوتیبیکاری، طبقه اجتماع

دهند که بخش  های این تحقیقات نشان می درمجموع، یافته. آشکار اشتغال یافت شده استپنهان و 
توان با نظریه  توجهی از تفاوت در سالمت روان افراد غیر شاغل در مقایسه با افراد شاغل را می قابل

 .محرومیت از مزایای اشتغال توضیح داد

 قیتحق ينظر یمدل عل

 
 

 قیفرضیات تحق
یادی از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج کشور که در پیشینه تحقیق آورده شده است مطابق با خیل ز

رود که افراد شاغل سالمت روان بهتری نسبت به افراد بیکار داشته باشند بنابراین فرضیه نخست  انتظار می
 .خوردار هستندتحقیق عبارت است از اینکه افراد شاغل نسبت به افراد بیکار از سالمت روان بیشتری بر

 افراد شاغل نسبت به افراد بیکار از سالمت روان بیشتری برخوردار هستند: فرضیه نخست. 
هودا چرایی وجود این رابطه را باید در دسترسی بهتر افراد شاغل نسبت به افراد بیکار به یمطابق با دیدگاه 

مندی  ست بهرهیبا یافراد شاغل م بنابراین. اشتغال دانست( فشار مالی)آشکار مزایای مزایای پنهان و 
 .بیشتری نسبت به مزایای پنهان و آشکار اشتغال نسبت به افراد بیکار داشته باشند

 اشتغال ( فشار مالی)آشکار مزایای مندی بیشتری از مزایای پنهان و  افراد شاغل بهره :فرضیه دوم

 .نسبت به افراد بیکار دارند
رود بین مزایای پنهان اشتغال و سالمت روان رابطه مستقیمی  می طور که در باال ذکر شد انتظار همان

وجود داشته باشد به این شرح که با افزایش دسترسی به مزایای پنهان وضعیت سالمت روان افراد افزایش 
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و سالمت روان وجود ( مزیت آشکار)رود که رابطه معکوسی بین مؤلفه فشار مالی  یابد و نیز انتظار می
 :بنابراین فرضیه سوم و چهارم تحقیق به این شرح است که. داشته باشد

 رابطه مثبت و مستقیمی بین مزایای پنهان اشتغال و سالمت روان افراد وجود دارد: فرضیه سوم. 
 و سالمت روان افراد وجود دارد (مزایای آشکار)فشار مالی رابطه منفی و معکوسی بین : فرضیه چهارم. 

 قیروش تحق

قیق حاضر، پیمایشی و به لحاظ معیار زمان، مقطعی بوده و به لحاظ معیار ژرفایی از روش مطالعه در تح
اند   ویژگی بارز پیمایش عبارت. نوع پهنا نگر و برای گردآوری اطالعات از فن پرسشنامه استفاده شده است

دنبال  نکه بهیت با توجه به ای؛ و درنها(۱۷: ۱۷۳1دواس، )ها و روش تحلیل آن  از شیوه گردآوری داده
 .ردیگ یقرار م یکاربرد یها پژوهش ۀاست در دست یاجتماع ۀک مسئلیشناخت و کمک به حل 

جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد ساکن شهر تهران که ازلحاظ مشخصه نیروی کار در گروه جمعیت 
ساله و بیشتر که در  ۱۴بر اساس مرکز آمار ایران تمامی افراد . شود ا شامل میفعال اقتصادی قرار دارند ر

( شاغل)ی آمارگیری طبق تعریف کار، در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته  ی تقویمی قبل از هفته هفته
ایج طرح طبق نت. شوند ، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می(بیکار)اند  و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده

بوده ( نفر ۰۳3۳1۴۲% )۷۳٫8نرخ مشارکت اقتصادی برای شهر تهران  ۱۷3۰آمارگیری نیروی کار زمستان 
مطابق با نتایج . باشند زن می( نفر ۰۰۰۳11% )۱۲٫۲مرد و ( نفر ۱۳۱3۰۲% )1۷است که از این میزان 

اند که این مقدار به  ر بودهجمعیت فعال اقتصادی شهر تهران بیکا( نفر ۲18۷۳۷% )8٫۷آمارگیری این سال 
 .بوده است( نفر 1۳۳۱۲۲% )۱3و زنان ( نفر 1۱۱۲۳۴% )1٫۷تفکیک جنسیت برای مردان 

برای تعیین حجم جمعیت مطالعه از میزان جمعیت فعال اقتصادی استفاده شده است که از این تعداد، 
 :ای ای چندمرحله گیری خوشه مونهگیری کوکران و بر اساس تکنیک ن گیری از فرمول نمونه نفر با بهره ۰۴۴

 

نسبت افراد شاغل و بیکار هستند که در این تحقیق به  qو  p. عنوان نمونه آماری انتخاب شدند به 
که حجم معرفی از افراد بیکار در نمونه حضور داشته باشند نسبت برابری از حجم نمونه به هر دو  خاطر این

 ۱٫31اطمینان % 3۳در سطح ( z)و فاصله اطمینان  ۴٫۴۳( d)د حد خطای برآور. یافته است گروه اختصاص

نفر  ۷8۰میزان  ۴٫۴۳مطابق با فرمول کوکران حجم متناسب نمونه با خطای برآورد . انحراف معیار است
گیری توزیع شود میزان  های نمونه نامه در تمامی خوشه است که به خاطر اینکه تعداد برابری از پرسش

 یبند ری طبقهیگ ق نمونهیانتخاب نمونه با تلف. نفر در نظر گرفته شده است ۰۴۴حجم جمعیت نمونه 
 .انجام شده است یا چند مرحله یا متناسب و خوشه

در . ای جهت انتخاب فرد مورد نظر چند مرحله طی شده است ای چندمرحله گیری خوشه در شیوه نمونه
صورت تصادفی انتخاب  منطقه به ۱۴تگی یاف مرحله اول از بین مناطق شهر تهران برحسب سطح توسعه
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طور تصادفی انتخاب و در درون هر محله یک خیابان  گردید و سپس در درون هر منطقه دو محله به
طور تصادفی انتخاب شده  انتخاب و در درون هر محله یک خیابان انتخاب و در هر خیابان یک بلوک به

های درون بلوک  الشرایط در ساختمان نمونه از افراد واجد در این مرحله پرسشگر اقدام به تعیین افراد. است
فرد بیکار انتخاب شده و از سوی پرسشگر  ۱۴فرد شاغل و  ۱۴در هر بلوک به نسبت برابر . کرده است

 .مورد مصاحبه قرار گرفتند
زمان یک  در مدت( سه نفر)ها در شهر تهران و بعد از تمهید و آموزش پرسشگران  نامه تکمیل پرسش

ای تکمیل شدند به این نحو که  صورت مصاحبه ها به پرسشنامه. صورت گرفته است ۱۷3۳ماه در تیرماه 
نامه دانشگاه، به معرفی طرح  گران با مراجعه به درب منازل، بعد از ارائه کارت دانشجویی و معرفی مصاحبه

نامه  یدن سؤاالت پرسشو جلب رضایت افراد برای پاسخگویی و دادن اطمینان از ناشناس بودن به پرس
صورت مصاحبه تکمیل شده بودند میزان پاسخگویی  نامه به که سؤاالت پرسش ازآنجایی. پرداختند می

 .نامه توسط افراد پاسخ داده شده است سؤاالت در حد باالیی بوده و تقریباً تمامی سؤاالت پرسش

 رهایتعریف مفاهیم و سنجش متغ
که در ذیل . روان و متغیر مستقل مزایای آشکار و پنهان اشتغال است متغیر وابسته در این تحقیق سالمت

 .به ترتیب تعاریف مفهومی و عملیاتی هرکدام ارائه شده است

 روان سالمت
 یمفهوم فیتعر

های خودآگاه  مثابه وضعیتی از آسایش که در آن فرد از توانایی سازمان بهداشت جهانی سالمت روان را به
تواند به طرز ثمربخش و مفیدی   با فشارهای روانی معمول زندگی روزمره خود است، می است، قادر به مقابله

 (.۱: ۲۴۴۱سازمان بهداشت جهانی، )کند  کار کند و قادر به ایفاء نقش خود در جامعه است تعریف می

 یاتیعمل فیتعر
. گویه سالمت عمومی استفاده شده است ۲8نامه استاندارد  برای سنجش سالمت روان افراد از پرسش

منظور بررسی اختالالت غیر  اجرا که به-ندگانه و خودنامه سالمت عمومی آزمونی است با ماهیت چ پرسش
نامه ممکن  این پرسش. شود طراحی شده است های مختلف جامعه یافت می روان گسسته که در وضعیت
منظور کشف ناتوانی در عملکردهای بهنجار و وجود  ساالن در هر سنی و به است برای نوجوانان و بزرگ

توان از آن برای  این آزمون جنبه تشخیصی ندارد و تنها می. اده شودحوادث آشفته کننده در زندگی استف
 (.۱388، ۱گلدبرگ و ویلیامز)گری افراد در شرایط حاد استفاده نمود  غربال

. سؤال است ۳خرده آزمون تشکیل شده است که هرکدام دارای  ۰نامه سالمت عمومی از  پرسش
مربوط به خرده  ۳تا  ۱که از سؤال  نحوی ده است، بههای هر خرده آزمون به ترتیب پست سر هم آم سؤال

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Goldberg & Williams 
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 ۲۱تا  ۱۳خوابی، سؤال  مربوط به خرده آزمون اضطراب و بی ۱۰تا  8های جسمانی، از سؤال  آزمون نشانه 
 .مربوط به خرده آزمون افسردگی است ۲8تا  ۲۲مربوط به خرده آزمون اختالل در کارکرد اجتماعی و از سؤال 

گذاری برای این  گزینه هستند و دو نوع روش نمره ۰نامه سالمت عمومی دارای  شهای پرس تمام گویه
صورت  های آزمون به که در این روش گزینه GHQگذاری  یکی از روش نمره. ها وجود دارد گزینه

گذاری  روش دوم شیوه نمره. متغیر خواهد بود ۲8تا  ۴درنتیجه نمره فرد از . شوند گذاری می نمره( ۱،۱،۴،۴)
( ۷،۲،۱،۴)صورت  ای آزمون به درجه ۰ها  گذاری هر یک سؤال یکرت است که بر اساس این شیوه نمرهل

های باالتر  متغیر خواهد بود که در آن نمره ۷تا  ۴است و در نتیجه نمره شاخص سالمت روان فرد از 
 ..بیانگر سالمت روان بهتر است

 مزایاي پنهان و آشکار اشتغال
 تعریف مفهومی

تنها دارای مزایا یا کارکرد آشکار کسب  کند که اشتغال نه می  هودا بیانیحرومیت پنهان اشتغال نظریه م
این مزایای پنهان . کند را نیز تأمین می( ناخواسته)درآمد است، بلکه همچنین تعدادی مزایا یا مزایای پنهان 

کارکرد . کند روان کمک می و آشکار با نیازهای بنیادی انسان متناظر است و به حفظ بهروزی و سالمت
مندی از درآمد است که با محروم شدن از آن، فشارهای مالی ناشی از بیکاری، بر  آشکار اشتغال، بهره

ساختار زمانی، ( ۱مزایای پنهان اشتغال نیز شامل . گذارد های زندگی و آسایش روانی افراد اثر می استاندارد
 .فعالیت هستند( ۳و منزلت ( ۰تماس اجتماعی، ( ۷هدف جمعی، ( ۲

هایی با مردم خارج از خانواده خود داشته باشند  کند تا تماس هایی برای افراد فراهم می اشتغال فرصت

گیری هویت  ؛ سبب شکل(ساختار زمان)کند  ل میی؛ نظم و ترتیبی به روزهای هفته تحم(تماس اجتماعی)

هایی برای کار کردن با سایرین در جهت  رصت؛ ف(منزلت)گردد  اش می و درک فرد از منزلت خود در جامعه

و درنهایت اشتغال نوعی فعالیت ( اهداف جمعی)کند  مشارکت کردن در تحقق اهداف جمعی فراهم می

 (.فعالیت)کند  منظم روزمره بر زندگی فرد تحمیل می

 تعریف عملیاتی
واحد برای آزمون  یکه شاخص (LAMB) ۱برای سنجش مزایا یا مزایای آشکار و پنهان اشتغال از شاخص

، طراحی شده (۲۴۴۳)این شاخص توسط مولر و همکاران . هودا است مورد استفاده قرار گرفته استینظریه 
مطالعه تجربی با جامعه آماری بیش از  ۱۷تاکنون در بیش از  ۲۴۴۳است و از زمان انتشار آن در سال 

، هر پنج کارکرد پنهان ساختار زمانی، هدف (LAMB)شاخص . نفر مورد استفاده قرار گرفته است 1۴۴۳
جمعی، فعالیت، منزلت و تماس اجتماعی و کارکرد آشکار فشار مالی را با استفاده از شش مؤلفه شش 

جز  گویه است که به ۷1مزایا یا مزایای آشکار و پنهان دارای  یها شاخص. کند می گیری ای اندازه گویه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 The latent and manifest benefits 
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ها باالتر دال بر  ها نمره بیشتر است سایر مؤلفه یهای باال بیانگر فشار مال شاخص فشار مالی که نمره
از  چنین برخی این گویه ها به فارسی ترجمه شد هم. مندی بیشتر از مزایای پنهان اشتغال است بهره
ها  همه گویه. اند متناسب جایگزین شده ییها یهای شاخص با جامعه ایران هماهنگی نداشتند و با گو گویه

ها در  بندی شده است و نمره ای از کامالً موافق تا کامالً مخالف درجه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه
متغیر است که در آن به جز  ۳ا ت ۱های است که بین  ها میانگین نمره مجموع گویه هریک از خرده شاخص

های باالتر حاکی از  ها نمره های باالتر بیانگر فشار مالی بیشتر است سایر کارکرد کارکرد فشار مالی که نمره
 .مندی بیشتر از مزایای پنهان اشتغال است  بهره

 
 ماتریکس عملیاتی مزایا و مزایاي آشکار و پنهان اشتغال  . جدول

سطح 
 سنجش

 مفهوم ابعاد ها ویهگ ها گزینه

 ترتیبی

  (۱)کامالً مخالف 
 ( ۲)مخالف 

  (۷)تا حدودی 
  (۰)موافق 

 (۳) کامالً موافق

ام نظرات خود را بیان  های خانواده گیری در تصمیم.۱
 .کنم می

 .ها و دوستانم در مواقع نیاز کمک خواهم کرد به همسایه.۲

اگر مشکلی برای خویشاوندانم اتفاق بیافتد کمک .۷
 .ردخواهم ک

های  های مالی برای مساجد، انجمن آوری کمک در جمع.۰
 .کنم شرکت می... ای، مدرسه و  خیریه

 .کنم در انتخابات مشارکت می.۳

های رسمی اجتماعی،  ها، اصناف، گروه در انجمن 1
 .کنم سیاسی و فرهنگی مشارکت می

عی
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ف 
هد

 

ن
ها
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ي
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به معنای کمترین مقدار  ۱هدف جمعی و  بیشترینای به معن ۳)های فوق  میانگین گویه: شاخص هدف جمعی
 (.هدف جمعی

 ترتیبی

 ( ۱)کامالً مخالف 
 ( ۲)مخالف 

  (۷)تا حدودی 
  (۰)موافق 

 (۳) کامالً موافق

 .تعامل خوبی با همسایگانم دارم. ۱
 .ام دارم تعامل خوبی با افراد محله. ۲
 .کنم در طول روز با دوستانم صحبت می. ۷
 .روم نم به تفریح میبا دوستا. ۰
 .تعامل خوبی با خویشاوندانم دارم. ۳
 .کنم زمان زیادی از روزم را با دیگران سپری می. 1

عی
ما

جت
س ا

ما
ت

 

به معنای کمترین  ۱تماس اجتماعی و  بیشترینبه معنای  ۳)های فوق  میانگین گویه: شاخص تماس اجتماعی
 (.مقدار تماس اجتماعی

 ترتیبی

 ( ۱)کامالً مخالف 
 ( ۲)مخالف 

  (۷)تا حدودی 
  (۰)موافق 

 (۳) کامالً موافق

 .دوستانم برای معاشرت با من ارزش قائل هستند.۱
 .برای دوستانم شخص مفیدی هستم.۲
 .کنند خانواده و دوستانم از کمک به من استقبال می.۷
 .ام دارم جایگاه خوبی در جامعه.۰
 .گیرند دوستان و آشنایانم از من مشورت می.۳
 .افراد دور برم فرد مهمی هستماز دید . 1

ت
نزل

م
 

 (.به معنای کمترین مقدار منزلت ۱منزلت و  بیشترینبه معنای  ۳)های فوق  میانگین گویه: شاخص منزلت
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 ماتریکس عملیاتی مزایا و مزایاي آشکار و پنهان اشتغال  . دولادامه ج
سطح 
 سنجش

 مفهوم ابعاد ها گویه ها گزینه

 ترتیبی

، (۳)ف کامالً مخال
تا حدودی ،(۰)مخالف 

کامالً ، (۲)موافق ،( ۷)
برای جهت )،(۱)موافق 

 (منفی
کامالً مخالف 

تا ،(۲)مخالف ،(۱)
موافق ،(۷)حدودی 

  (۳) کامالً موافق،(۰)
 (جهت مثبتبرای )

 (.جهت منفی)گذرانم  های زیادی را به بطالت می زمان.1
 .ام وجود دارد های روزمره الگوی مشخصی بر فعالیت.2

کاری را باید انجام  ر طول روز اغلب مطمئن هستم چهد.3
 .دهم
 .های آزادم وجود دارد نظم خوبی بین وظایفم و زمان.4
 .نظم خوبی بین ساعات روزهایم وجود دارد.5
 .دهم موقع انجام می کارهایم را به. 1

نی
زما

ار 
خت

سا
  

به معنای کمترین  ۱زمانی و  ساختار بیشترینبه معنای  ۳)های فوق  میانگین گویه: شاخص ساختار زمانی
 (.مقدار ساختار زمانی

 ترتیبی

، (۳)کامالً مخالف 
تا حدودی ، (۰)مخالف 

کامالً ، (۲)موافق ، ( ۷)
کامالً ، (۱)موافق 
مخالف ، (۱)مخالف 

، (۷)تا حدودی ،(۲)
کامالً موافق ( ۰)موافق 

 (جهت مثبتبرای ) ،(۳)

 (.یجهت منف)اغلب کاری برای انجام دادن ندارم .1

کاش کارهای بیشتری برای  کنم ای اغلب آرزو می.2
 (.جهت منفی)انجام دادن داشتم 

 (.جهت منفی)اجبار سایرین نیاز دارم  برای انجام کارهایم به. ۷
 (.جهت منفی)بیشتر اوقات کاری برای انجام دادن ندارم . ۰

 .در بیشتر روزهایم پرمشغله هستم.5

 .دهم ا انجام میتمام کارهایی را که باید انجام دهم ر.6
ت

الی
فع

 

 

 (.به معنای کمترین مقدار فعالیت ۱فعالیت و  بیشترینبه معنای  ۳)های فوق  میانگین گویه: شاخص فعالیت

 به معنای کمترین مزایا ۱به معنای مزایای کامل و  ۳)میانگین پنج شاخص فوق : شاخص مزایای پنهان

 ترتیبی

 (۳)کامالً مخالف 
 ( ۰)مخالف 
 (۷) تا حدودی

 (۲)موافق  
 (۱)کامالً موافق  

 .خواهم زندگی کنم طور می قدری است که آن درآمدم این.1
 .قدری است که بخواهم به خودم برسم درآمدم این.2
انداز  قدری است که بتوانم بخشی از آن را پس درآمدم این.3

 .کنم
ریزی  قدری است که بخواهم برای آینده برنامه درآمدم این.4

 .کنم
 .خوبی دوستانم زندگی کنم دری است که بهق درآمدم این.5
 .ام را بچرخانم قدری است که بتوانم چرخ زندگی درآمدم این. 1

لی
 ما

شار
ف

 

ي 
ایا
مز

 
ار
شک

آ
 

به معنای کمترین مقدار فشار  ۱به معنای اوج فشار مالی و  ۳)های فوق  میانگین گویه: شاخص فشار مالی
 (.مالی
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 ایییاعتبار و پا
در این . سنجد یا خیر مر اشاره دارد که آیا سؤاالت طراحی شده، همان مفهوم مورد نظر را میاعتبار به این ا

اعتبار سازه به معنای توانایی سؤاالت طراحی شده در انعکاس . استفاده شده است ۱تحقیق از اعتبار سازه
شود مؤید اعتبار سازه،  تأیید فرضیات تحقیق که متعاقباً عنوان می. گیری است های سازه مورد اندازه ویژگی

ها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای  برای برآورد پایایی شاخص. متغیرهای این تحقیق است
، فعالیت (۴٫3۲۲)، ساحت زمانی (۴٫3۱۷)، منزلت (۴٫83۳)، تماس اجتماعی (۴٫8۷3)شاخص هدف جمعی 

دهنده هر شاخص  های تشکیل مسازی باالی گویهبه دست آمد که بیانگر ه( ۴٫3۰۷)و فشار مالی ( ۴٫3۱۰)
 .و در نتیجه پایایی هر شاخص است

 هاي تحقیق افتهی

 خصوصیات فردي و جمعی افراد مورد تحقیق
دهد که بیشتر از نیمی از پاسخگویان جمعیت نمونه  های پاسخگویان نشان می های حاصل از ویژگی افتهی

 ۱3۲)درصد  ۰8به لحاظ وضعیت تأهل . دهند زنان تشکیل میو مابقی را نیز ( درصد ۳۳٫8)مردان هستند 
% 8٫۷در این میان وضعیت مطلقه . مجرد هستند( نفر ۱۳3% )۷3٫8از پاسخگویان را متأهل هستند و ( نفر

سال بوده  ۷۰میانگین سن پاسخگویان حدود . بوده است( نفر ۱1% )۰و وضعیت فوت همسر ( نفر ۷۷)
برای بررسی وضعیت پاسخگویان به لحاظ تحصیالت، . سال بوده است ۷۰ز است و مقدار آماره میانه نی

دارای سطح ( نفر ۷۴۷)درصد پاسخگویان  ۳۳بر این اساس حدود . مقطع تقسیم شدند ۷پاسخگویان به 
دارای سطح تحصیالتی ( نفر ۳۳)درصد از پاسخگویان  ۱۷ند حدود  ا تحصیالت بین دیپلم تا کارشناسی بوده

 .اند نیز زیر دیپلم بوده( نفر ۰۲)دهم از افراد  رشناسی هستند و حدود یکباالتر از کا
اکثر . اند بیکار بوده( نفر ۲۴۴)اند و نیمی دیگر  از پاسخگویان جامعه آماری شاغل بوده( نفر ۲۴۴)نیمی 

 ۳۱%نیز کارفرما بودند؛ همچنین ( نفر ۳۳)درصد  ۲8بگیر بودند و حدود  حقوق( نفر ۱۰۷)جمعیت شاغلین 
را شاغلین ( نفر ۳8)دادند و مابقی نیز  وقت تشکیل می از پاسخگویان شاغل را شاغلین تمام( نفر ۱۰۲)

برای بررسی وضعیت پاسخگویان به لحاظ پرستیژ شغلی، پاسخگویان به سه . دادند وقت تشکیل می پاره
نفر  ۱۰8تعداد پاسخگویان بدین ترتیب بیشترین . گروه مشاغل با منزلت باال، متوسط و پایین تقسیم شدند

 8,۳)نفر  ۷۳ها به منزلت شغلی پایین با  مرتبط به مشاغل با منزلت متوسط بودند و کمترین آن( درصد ۳۳)
هزار  ۷۴۴کمترین درآمد افراد شاغل . اند نیز دارای منزلت شغلی باال بوده( درصد ۱۳,۳)نفر  ۷۳(. درصد

هزار تومان بوده  ۲,۱۴۴میانگین درآمد پاسخگویان . ستمیلیون تومان بوده ا ۱۴تومان و بیشترین آن 
کمتر ( نفر ۱۲1)وضعیت سابقه کار افراد شاغل نیز حاکی از آن بوده که بیشتر از نیمی از پاسخگویان . است

سال بوده و حدود  ۲۴تا  ۱۴از شاغلین بین ( درصد ۲۲,۳)نفر  ۰۳سابقه کار حدود . سابقه کار داشتند ۱۴از 
 .سال داشتند ۲۴تر از  میزان سابقه کار بیش( نفر ۲3)درصد نیز  ۱۰

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Construct Validity 
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پاسخگویان ( نفر ۲۴)درصد  ۱۴اکثر پاسخگویان بیکار دارای سابقه اشتغال در گذشته بودند و تنها 
وضعیت منزلت شغلی این پاسخگویان بیکار نشان داد که برعکس گروه . بیکار تجربه اشتغال نداشتند

اکثر بیکاران از مشاغل با . اند یکار دارای پیشینه شغلی با منزلت باال نبودهیک از پاسخگویان ب چیشاغلین، ه
درصد پاسخگویان در سطح منزلتی متوسط  1۳که حدود  یطور به. اند سطح منزلتی متوسط رو پایین بوده

ون یلیم کیها نیز حدود  میانگین درآمد آن. قرار دارند و مابقی آنان نیز دارای منزلت شغلی پایین هستند
مقدار میانه برابر با . تومان بوده است که تقریباً نصف میزان میانگین درآمد پاسخگویان شاغل بوده است

 .هزار تومان است که مبین آن است بیشتر افراد از درآمدی کمتر از میانگین برخوردار هستند 3۲۳

 وضعیت سالمت روان 
. دهد می مت روان پاسخگویان را نشان های گرایش مرکزی و پراکندگی سال های شاخص آماره ۲جدول

دامنه . آمده است دست به ۱نامه سالمت عمومی گویه پرسش ۲8های  شاخص سالمت روان میانگین نمره
ن یبر ا. های باالتر حاکی از وضعیت بهتر سالمت روان است ها بین صفر تا سه متغیر است که در آن نمره نمره

است که بیانگر این است سالمت  ۲٫۴1ن پاسخگویان برابر با اساس میانگین شاخص سالمت روان در بی
است که مبین آن است که بیشتر  ۴٫۰۷میزان چولگی منفی . روان کلی مجموع افراد در وضع مطلوبی است

 .ل توزیع شاخص سالمت روان استینمودار ذ. افراد از وضعیت سالمت روان باالیی برخوردار هستند
 

 اي گرایش مركزي و پراكندگی شاخص سالمت روانه هاي شاخص آماره  . جدول

 

 ابعاد سالمت روان
دامنه . دهد می  های گرایش مرکزی و پراکندگی ابعاد سالمت روان را نشان های شاخص آماره  ۷جدول 

بر . های باالتر حاکی از وضعیت بهتر سالمت روان است ها بین صفر تا سه متغیر است که در آن نمره نمره
نسبت به سایر ابعاد ( ۲٫۴8با میانگینی برابر با )توان گفت افراد در بعد افسردگی  اساس شاخص میانگین می

است که بیانگر آن است  ۴٫13عد منفی میزان چولگی در این ب. تری دارند طور نسبی وضعیت مطلوب به
با )بعد از این بعد به ترتیب ابعاد اضطراب . بیشتر افراد از وضعیت مطلوبی در این بعد برخوردار هستند

و اختالل در کارکرد اجتماعی با داشتن ( ۱٫31با میانگین برابر با )، سالمت جسمانی (۱٫3۳میانگین برابر با 
ن آن است بیشتر افراد یمیزان چولگی در این ابعاد نیز منفی است که مب. گرفتند قرار ۱٫8۷میانگین برابر با 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 GHQ 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 بیشترین كمترین دامنه كشیدگی چولگی

شاخص سالمت 
 روان

۲٫۴1 ۴٫8۲۳ ۴٫۰۷۷ -۴٫1۰۰ -۷ ۴ ۷ 
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درمجموع وضعیت سالمت روان در این چهار بعد در بین . در این ابعاد از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند
 .پاسخگویان در وضعیت مطلوبی قرار دارد

 بعاد سالمت روانهاي گرایش مركزي و پراكندگی ا هاي شاخص آماره  .3جدول 

 ات یآزمون فرض
 .افراد شاغل نسبت به افراد بیکار از وضعیت سالمت روان بهتری برخوردار هستند :اولفرضیه 

آزمون سالمت روان و  های دو گروه افراد شاغل و بیکار در چهار خرده  تعیین تفاوت بین میانگینبرای 
نی بر تقلیل نسبی خطا است که مبت( ضریب اتا دو)شاخص کلی سالمت روان از ضریب نسبت همبستگی 

ها  پذیری یافته میبرای آزمون تعم. دهد ر را نشان میین دو متغیاین ضریب شدت رابطه ب. استفاده شده است
گزارش مقدار   ۰جدول. به جامعه آماری از آزمون تی تفاوت میانگین دو نمونه مستقل استفاده شده است

 .ضریب اتا دو و آزمون تی است

 نتایج آزمون مقایسه میانگین سالمت روان افراد شاغل با بیکار گزارش  .4جدول 

 اتا دو میانگین ها گروه ابعاد متغیر

 آزمون تی

تفاوت 

 میانگین
T 

 

سطح 

 معناداري

سالمت 
 روان

 سالمت جسمانی
 ۲,۰۷ شاغل

۴٫۰۱1 ۴٫33۲ ۱1٫138 ۴,۴۴۴ 
 ۱٫۰۳ بیکار

اضطراب و اختالل 
 در خواب

 ۲٫۷3 شاغل
۴,۰۳۳ ۴,8۳۳ ۱۳,381 ۴,۴۴۴ 

 ۱,۳۰ بیکار

 اختالل در مزایای

 اجتماعی
 ۲,۷۴ شاغل

۴,۳۷۰ ۴,3۳1 ۲۱,۴۴۱ ۴,۴۴۴ 
 ۱,۷۷۱ بیکار

 افسردگی
 ۲,۳3 شاغل

۴,۰۳1 ۱,۴۱۳ ۱8,۱۳۱ ۴,۴۴۴ 
 ۱,۳1 بیکار

 شاخص سالمت روان
 ۲,11۲ شاغل

۴,۳۰۲ ۴,3۳3۳ ۱۳,۴۷۳ ۴,۴۴۴ 
 ۱,۰۰8 بیکار

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 بیشترین كمترین دامنه كشیدگی چولگی

 ۷ ۴ ۷- ۴٫۰3- ۴٫۳3۱ ۴,۳۳۳ ۱٫31۷ جسمانی

 ۷ ۴ ۷ -۴٫۴۲۷ -۴٫۳۳ ۴٫1۷۷ ۱٫3۳8 اضطراب

اختالل در کارکرد 
 اجتماعی

۱٫8۷۴ ۴٫113 ۴٫۱۳8- ۴٫1۳8- ۷ ۴ ۷ 

 ۷ ۴ ۷ -۴٫۷۷۰ -۴٫13۳ ۴٫۳1۷ ۲٫۴8۷۴ افسردگی



 

 

 

 

 

 ۱۷31، بهار و تابستان ۱، شماره 8بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   ۳۴ 

  

 

تنها در شاخص کلی سالمت  افراد شاغل نه. د فرضیه نخست تحقیق استیهای جدول گویای تائ افتهی

روان از افراد بیکار وضعیت بهتری دارند بلکه در چهار مؤلفه سالمت روان نیز وضعیت بهتری نسبت به 

، اختالل در مزایای مقدار تفاوت میانگین سالمت روان در بین ابعاد جسمانی، اضطراب. افراد بیکار دارند

 ۱,۴۱، ۴,3۳1، ۴,8۳۳، ۴,33۲اجتماعی، افسردگی و شاخص کلی سالمت روان به ترتیب در بین دو گروه 

 ۴,۴۱کمتر از  Tهای  های آزمون مقدار سطح معناداری به دست آمده برای تمامی مقدار .است ۱,۲۱۷و 

شود و آماره مشاهده شده  یصفر رد مدرصد فرضیه  ۴,33احتمال  گیریم که به است؛ بنابراین نتیجه می

 .م به جمعیت استیتعم قابل

مقدار ضریب نسبت همبستگی اتا دو نیز به ترتیب برای ابعاد جسمانی، اضطراب، اختالل در مزایای 

است ( ۴,۳۰۲)و ( ۴,۰۳1)، (۴,۳۷۰)، (۴,۰۳۳)، (۴,۰۱1)اجتماعی، افسردگی و شاخص کلی سالمت روان 

تغییرات سالمت روان و ابعاد آن را % ۳۰و % ۰۳، %۳۱، %۰۷، %۰۱رتیب حدود که مبین آن است که به ت

 .کند ن میییمتغیر فعالیت اقتصادی تب

 

مندی بیشتری نسبت به مزایای پنهان و فشار مالی کمتری نسبت به افراد  افراد شاغل بهره :فرضیه دوم

 .بیکار دارند

ی مزایای ها افراد شاغل در تمامی شاخص. تد فرضیه دوم تحقیق اسیگویای تائ  ۳های جدول افتهی

مقدار تفاوت میانگین در مزایای هدف . وضعیت بهتری نسبت به افراد بیکار دارندمزایای آشکار .  پنهان

، (۴,۳۱)جمعی، تماس اجتماعی، منزلت، ساختار زمانی، فعالیت و فشار مالی به ترتیب در بین دو گروه 

مقدار سطح معناداری به دست آمده برای تمامی . است( -۱,۴۳۳)و ( ۴,3۳۱)، (۴,۳۱۳)، (۴,8۲۷)، (۴,۳۳۱)

درصد فرضیه  ۴,33احتمال  گیریم که به است؛ بنابراین نتیجه می ۴,۴۱کمتر از  Tهای  های آزمون مقدار

 .م به جمعیت مطالعه استیتعم شود و آماره مشاهده شده قابل یصفر رد م

ه ترتیب برای مزایای هدف جمعی، تماس اجتماعی، منزلت، مقدار ضریب نسبت همبستگی اتا دو نیز ب

است که مبین آن ( ۴,۷۰)و ( ۴,۰۰)، (۴,۲۱۲)، (۴,۱83)، (۴,۲۲)، (۴,۲۲۷)ساختار زمانی فعالیت و فشار مالی 

تغییرات مزایای آشکار و پنهان اشتغال را % ۷۰و % ۰۰، %۲۱، %۱8، %۲۲، %۲۷است که به ترتیب حدود 

 .کند ن میوضعیت اشتغال تبیی
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 گزارش نتایج مقایسه میانگین مزایاي پنهان و آشکار اشتغال . 5جدول

 گانهرگرسیون چند 
 نتایج خالصه مدل رگرسیون سالمت روان افراد شاغل و بیکار  .6جدول

 ضرایب رگرسیون خطی سالمت روان افراد شاغل و بیکار  . 7جدول

 سطح معناداري B  Beta  T متغیرهاي مستقل

 ۴٫۴۴۴ ۳٫۳1۳  ۱٫۷۰۳ ثابت

 ۴٫۴۴۴ ۳٫۴۳۰ ۴٫۷۲۳ ۴,۳۷3 ۷وضعیت اشتغال

 ۴٫۴۴۴ ۳٫۳۳ ۴٫۷۰۳ ۴٫۷۰8 مزایای پنهان

-۴٫۱۳۳ فشار مالی  ۴٫۲۱۳-  -۰٫۰۴1 ۴٫۴۴۲ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 ضریب رگرسیون غیراستاندارد ۱

 یون استانداردضریب رگرس ۲

 با کد صفر برای افراد بیکار و یک برای شاغل ۷

 اتا دو میانگین ها گروه ابعاد متغیر
 آزمون تی

تفاوت 
 میانگین

T 
سطح 
 معناداري

 
مزایای 
 پنهان

 هدف جمعی
 ۷,۳۲ شاغل

۴,۲۲۷ ۴,۳۱ ۱۱,۴۲۰ ۴,۴۴۴ 
 ۷,۴۱ بیکار

 تماس اجتماعی
 ۷,81 شاغل

۴,۲۲۴ ۴,۳۳۱ ۱۴,۱۷ ۴,۴۴۴ 
 ۷,۱۴3 بیکار

 منزلت
 ۷,8۴۷ شاغل

۴,۱83 ۴,8۲۷ ۱۴,331 ۴,۴۴۴ 
 ۲,38 بیکار

 ساختار زمانی
 ۷,۳۰۴ شاغل

۴,۲۱۲ ۴,۳۱۳ 3,3۱۱ ۴,۴۴۴ 
 ۲,8۲۷ بیکار

 فعالیت
 ۷,8۳۲ شاغل

۴,۰۰ ۴,3۳۱ ۱8,۷۷8 ۴,۴۴۴ 
 ۲,3۴۱ بیکار

 
شاخص مزایای 

 پنهان
 ۷,۳۱3 اغلش

۴,۰۱۱ ۴,8۳3 -۱۰,۳11 -۴,۴۴۴ 
 ۲,8۰۴ بیکار

 مزایای
 آشکار

 فشار مالی
 ۲,3۳1 شاغل

۴,۷۰ ۱,۴۳۳ -۱۲,۴۰3 -۴,۴۴۴ 
 ۰,۴۱۷ بیکار

 سطح معناداري Fمقدار  یافته ب تعیین تعدیلیضر ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

۴٫۳3 ۴٫1۲۰ ۴٫1۲ ۱۳۱٫۳3۱ ۴,۴۴۴ 
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R)ضریب تعیین  1جدول یها های جدول داده بر اساس داده
بدان به  که است به دست آمده ۴٫1۲( 2

درصد  ۷8 شود ودرصد از تغییرات سالمت روان را توسط پنج متغیر مذکور تبیین می 1۲که حدود  ستمعنا
مقدار آماره به . واملی است که در این تحقیق مورد آزمون قرار نگرفته استباقیمانده مربوط به سایر ع

 نشان ۳و همچنین جدولدار است  معنی ۴,۴۱تر از  در سطح خطای کوچکF (۱۳۱,۳3۱ )دست آمده 
با ( مزایای آشکار)دهد که رابطه هر سه متغیر مستقل وضعیت اشتغال و مزایای پنهان و فشار مالی  می

درصد فرضیه صفر رد  33گیریم به احتمال  نتیجه می پس. سالمت روان معنی دار استمتغیر وابسته 
 .م به جامعه آماری استیتعم قابلرگرسیون شود و نتایج تحلیل  یم

 تحلیل مسیر

                    
 ضرایب نمودار مسیر سالمت روان افراد شاغل و بیکار  . شکل       

(۴٫۳3R=    ۴٫1۲۰و  =R
2) 

 (= 4R 426)  ماتریس اثرات متغیرهاي نمودار مسیر شکل . 8جدول
متغیر 

 مستقل

همبستگی مرتبه 

 صفر

اثر 

 مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم

اثر 

 كاذب

اثر 

 خالص

مجذور اثر 

 خالص

وضعیت 
 اشتغال

۴,۳۷1 ۴,۷۲۳ ۴,۰۴3 ۴,۴۴۴ ۴,۳۷1 ۴,۳۰۲ 

 ۴,۴۳1 ۴,۲۷1 ۴,۷۳8 ۴,۴۴۴ ۴,۷۰۳ ۴,۳۲۷ مزایای پنهان

 ۴,۴۷1- ۴,۱3۱- ۴,۰۴۳ ۴,۴۴۴ -۴,۲۱۳ -۴,1۲۲ فشار مالی

 ۴,1۷۰      کل

 
اثر بینیم  طور که می همان. دهنده اثرات مختلف متغیرهای مستقل بر سالمت روان است نشان 8جدول

دارای اثر غیرمستقیم است و متغیر وضعیت اشتغال اما . مستقیم مزایای پنهان بیش از دو متغیر دیگر است
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 دهد متغیر نشان میهم مقایسه مجذور اثرات خالص  .آن از دو متغیر دیگر بیشتر است در نتیجه مجموع اثر
کند و بیشترین سهم را در  درصد تغییرات سالمت روان افراد را تبیین می ۳۰به تنهایی  وضعیت اشتغال

 .دارد (متغیر وابسته)سالمت روان تبیین 

 گیري جهیبحث و نت
( شاغل و بیکار)یت سالمت روان در میان جمعیت فعال اقتصادی هدف اصلی از این تحقیق، بررسی وضع

سؤالی  ۲8نامه  برای این منظور برای سنجش میزان سالمت روان افراد از پرسش. شهر تهران بوده است
نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو گروه نمونه مستقل نشان داد که . سالمت عمومی استفاده گردید

این نتیجه همسو . اند عیت سالمتی بهتری نسبت به همتایان غیرشاغل خود برخوردار بودهافراد شاغل از وض
با خیل زیادی از تحقیقات است که در این زمینه صورت گرفته است که در مرور ادبیات تحقیق به تفصیل 

 .مطرح شده است
رای تبیین چرایی این رابطه ب. مقدار تفاوت میانگین بین سالمت روان افراد شاغل و بیکار بسیار بارز است

برای آزمون اینکه آیا افراد شاغل نسبت به افراد بیکار . هودا مورد استفاده قرار گرفتینظریه محرومیت پنهان 
مندی بیشتری نسبت به مزایای پنهان و فشار مالی کمتری نسبت به افراد بیکار دارند از آزمون تفاوت  بهره

نتایج این آزمون نیز حاکی از آن بوده که افراد شاغل نسبت به . ده استمیانگین دو گروه مستقل استفاده ش
هودا نسبت به افراد بیکار وضعیت بهتری یهای پنهان نظریه محرومیت پنهان  افراد بیکار در تمامی مؤلفه

تماس بیشترین مقدار این تفاوت به ترتیب برای ابعاد فشار مالی، فعالیت، منزلت، ساختار زمانی، . اند داشته
؛ سلنکو و ۲۴۴۳ها مشابه تحقیقاتی که توسط پائول و همکاران،  این یافته .اجتماعی و هدف جمعی بوده است

 .صورت گرفته بوده است ۱33۳و وانبرگ و همکاران،  ۲۴۱۴؛ پائول و باتنیک، ۲۴۱۴همکاران، 
ن بودن وضعیت سالمت روان در افراد ییومیت پنهان در تبیین چرایی پامنظور آزمون نظریه محر  به

نتایج تحلیل رگرسیون . بیکار و باالتر بودن آن در شاغلین از رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت
 .ندهودا با سالمت روان رابطه معناداری داریچند متغیره نشان داد که از هر دو بعد نظریه محرومیت پنهان 

هودا استدالل ینخست . توان انجام داد گیری نظری و تجربی می بر اساس نتایج تحقیق چند نتیجه
های  یافته. کند ترین نقش در سالمت روان افراد ایفا می کند که محرومیت از مزایای پنهان اشتغال مهم می

 .تحقیق ما درستی این مطلب را ثابت کرده است
ها مرتبط هستند نیازهای عمیقی  یای پنهان کار با نیازهای اساسی انسانکند که مزا هودا استدالل میی

نوع خدمت و فعالیتی که افراد در جامعه . ها ضروری هستند که برای حفظ آسایش سالمت روانی انسان
 .باشد مراتب اجتماعی و قشربندی می دهند عامل مهمی در تعیین جایگاه آنها در سلسله ارائه می

، اعم از جوانان و بزرگساالن، منزلت شغلی، بخش مهمی از هویت اجتماعی آنان را برای اکثر مردم
های  ویژه برخورداری از شغلی که در خدمت ارزش داشتن شغل به(. ۱318اریکسون، )تشکیل میدهد 

اجتماعی و برآورندِ نیازهای اقتصادی فرد باشد موجب انسجام، هویت، افزایش عزت نفس و سالمت روان 
، اظهار میکنند که در طی بیکاری، فرد از نقش و موقعیتهای پذیرفته (۱38۷)وار و جکسون . میشود در فرد
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آنها استدالل میکنند که محرومیت از این وجه از محرمیت پنهان در طی . شده اجتماعی محروم میگردد
 .دوران بیکاری بسیار برجسته است

. طور منظم در موقعیتهای گروهی مشارکت میکننداشتغال بستری را فراهم میسازد که در آن افراد به
بر این اساس میتوان گفت که میزان عضویت در یک گروه یا شبکه اجتماعی باعث ایجاد حاالت روانی 
مثبتی همچون اعتمادبهنفس، هدفمندی، احساس تعلق، احساس امنیت و ارزش قائل شدن برای خود 

کارهایی همچون کاهش ناامیدی روانی، انگیزه بیشتر میشود که این حاالت روانی مثبت از طریق ساز 
برای مواظبت از خود، کاهش پاسخهای عصبی ناپایداری و افزایش عملکرد ایمنی بدن میتواند بر سالمت 

از دید یهودا، افراد همچنین نمیتواند از آسایش روانی (. ۲8: ۲۴۴۲واترز و مور، )روان افراد مؤثر واقع شود 
نامد، یعنی احساس مفید بودن، توسط سایرین مورد نیاز  برخوردار باشند بدون آنچه را که او هدف جمعی می

اگر این نیاز معنا در زندگی فرد محروم گردد،  "اهداف جمعی که فراتر از اهداف فردی است"بودن، تجربه 
 .به وقوع میپیوندد، درنتیجه منجر به پریشانی روانی میگردد "یهودگیحسی از ب"

نتایج . سنجد در رتبه دوم اهمیت قرار گرفته است می متغیر فشار مالی که بعد کارکرد آشکار اشتغال را
کنند وی نقش فقر و تنگدستی در توضیح  هودا که استدالل مییاین تحقیق با دیدگاه منتقدان نظریه 

، استدالل (۱381)برای نمونه فرایر . کم گرفته است همسو نیست ن پایین افراد بیکار دستسالمت روا
هودا بیان شده است، بلکه یترین پیامد منفی بیکاری نه به خاطر مزایای پنهانی که توسط  کند که مهم می

 .گردد این فشار مالی ناشی از بیکاری است منجر به سالمت روانی بدتر افراد بیکار می
که پیامدهای منفی بیکاری ناشی از تجربه فقری است که ازلحاظ » :کند رایر استدالل میف
 (.۱38۰، ۱فرایر و پین) «شناختی ویران کننده است روان

اقتصاد ایران چند دهه است که با افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، ارزش پولی و قدرت خرید  
. تر گردد یت مالی در رفاه و سالمت روان افراد جامعه پررنگاین امر سبب شده است تا نقش مز. مواجهه است

مراتب نیازهای  تر سازد و درک آن کمک کند نظریه سلسله تواند این رابطه را روشن یکی از نظریاتی که می
این . کند طبقه ترسیم می مازلو نیازهای انسان را به شکل یک هرم متشکل از پنج یا هفت. مازلو است

تر انسانی را  رود نیازهای پیچیده ز نیازهای ابتدایی در طبقه پایینی شروع شده و هرچه باالتر میمراتب ا سلسله
نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای امنیتی، نیازهای عاطفی، نیازهای : اند از کند که به ترتیب عبارت معرفی می

تر است و  تر قرار داشته باشد، قوی طبق نظریه مازلو، هر نیاز هرچقدر پایین. اجتماعی، احترام و خودشکوفایی
 .(۱۷3۱, یشال & یبیجر)افت ی توان به طبقه باالتر دست بدون ارضای نیازهای هر طبقه نمی

ها مرتبط هستند نیازهای عمیقی که  کند که مزایای پنهان کار با نیازهای اساسی انسان هودا استدالل میی
رسد بین این مزایای آشکار و پنهان  به نظر می. ها ضروری هستند برای حفظ آسایش سالمت روانی انسان

به این خاطر به اعتقاد مازلو نیازهای آدمی از . هایی داشته باشد همخوانی مراتب نیازهای مازلو اشتغال با سلسله
. گیرد مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می یک سلسله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Fryer and Payne 
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 یاج شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به که ارضای نیازها آغاز می یهنگام
نیازها به همین ترتیب تا پایان . نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد

 .سپارند مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می سلسله

 هاي تحقیق پیشنهادات و توصیه
 یافراد وقت. ی نظری محرومیت پنهان جهودا بوده استها در مجموع نتایج این تحقیق تائیدی بر دیدگاه 

خود را،  یزندگ یساختار زمان یسازنهیشوند عمالً فرصت بهیاز شبکه اشتغال و مناسبات حاکم بر آن دور م
دهند و  یخود را از دست م یتهایگر فعالی، منزلت و دیاجتماع یها ، تماسیمشارکت در اهداف جمع

شتر افراد یکه مشارکت ب یپس به وجود آوردن سازوکار. افتد یز به مخاطره مینآنها  یت سالمت روانیدرنها
و ارتقا و بهبود  یروان یهابیمهم در کاهش آس یتواند گامیز خود مین کند نیدر ساختار اشتغال را تضم

 . افراد جامعه باشد یو روان یسالمت روح
 نیتواند تضمیباشد م استوار یدرآمد یااگر بر تفاوته یآن حت ییایاشتغال و پو یحداکثر یاستهایس
وکار یا به زبان دیگر داشتن شغلی متناسب با  اشتغال و اهتمام به کسب .حل مشکالت جامعه باشدبخش 

ترین دلیل وجودی  آموزد مهم اش می هایی که هر فرد در طول زندگی ها، استعداد و مهارت سطح توانایی
دهند عامل مهمی در تعیین اهمیت افراد در جامعه ارائه مینوع خدمت و فعالیتی که . باشد زندگی می
باید گفت میزان مشارکت و کنش . باشدمراتب اجتماعی و قشربندی مالزم آن می ها در سلسله جایگاه آن

به عبارتی، . شودپذیر میاجتماع، تنها بر اساس نوع کار و فعالیت افراد در جامعه امکان یورزی در پهنه
شود تا حد زیادی میزان وحدت، افراد و ارزشی که جامعه برای آن تخصص قائل می یحرفه و پیشه

 کند؛ های اجتماعی با جامعه را تعیین میمندی افراد و گروهسازگاری و رضایت
گذار  در جامعه همواره باید مورد توجه نهادهای سیاست« بیکاری»و « اشتغال»بنابراین میزان و سطح 

بزهکاری، . گیرد های اجتماعی جامعه را در برمی یش بیکاری موجی از مشکالت و آسیبچون با افزا. باشد
تنها بخشی از ... های طبقاتی و های عمومی، اعتیاد، افزایش شکاف هنجاری افزایش جرم و جنایت، بی

ان ای که افزایش میز همچنین فارغ از مشکالت عدیده. های برآمده از بیکاری در جامعه خواهد بود آسیب
ها و  گونه که شرحش رفت، بسیاری از مشکالت، نارسایی آورد، همان بیکاری در جامعه به وجود می

 .های روانی در جامعه با بیکاری افراد ارتباطی تنگاتنگ دارد آسیب

 منابع
 یرفاه اجتماع یآناتوم(. ۱۷3۱. )ص. ر, یشال &, .ه. ج, بییجر (یشال. ص. ر Ed .).انتشارات جامعه  : تهران

 .فرهنگ

 ینشر ن: تهران. یقات اجتماعیمایش در تحقیپ(. ۱۷۳1. )ا. د, دواس. 

 ساله شهر تهران ۰۴تا  ۲۲( کاریب)ر شاغل یافراد شاغل و غ یسه سالمت روانیمقا(. ۱۷88. )ک, زهراکار .
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