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 آنان در شهر تهران یزندگ تیفیزنان بر ک یررسمیو غ یاشتغال رسم ریتأث یبررس 

 
 5یموسو دعبدالرضایس، 4یسارا ملک، 3آباد لیخل یتورج هرات، *2اینیرستم هیمرض، 1رضاابوالقاسم پور

 11/7/69 :دریافت مقاله              52/11/69 :شدهصالح دریافت مقاله ا            59/11/69 :مقاله پذیرش 

 
  چکیده

 

ده د   یم  لیفرد شاغل را تشک یمهم از زندگ یهستند و اشتغال، بخش ندهیآ یهاسالمت نسل نیدر تأم یاز ارکان اصل یکیزنان  :مقدمه

ش ده  لیتب د رانی ا جامعه ریناپذانکار تیمختلف، به واقع یهامشارکت در عرصه یروزافزون آنان برا یزنان و تقاضا یسنت یهانقش رییتغ
 زنان بود  یزندگ تیفیبر ک یررسمیو غ یاشتغال رسم ریثأت یمطالعه، بررس نیاست  هدف از انجام ا

ب ر  1969ت ا م رداد  1962ماه س ال  ید یدر بازه زمان یبود که به صورت مقطع یلیتحل -یفیپژوهش حاضر از نوع توص :بررسی روش

 تی فیک یبررس یانتخاب شده بودند، انجام شد  برا یکه به صورت تصادف یررسمین شاغل غتعداد ز نیو به هم یزن شاغل رسم 115 یرو

از  نیاف راد اس تفاده ش د   هم ن  یزن دگ تی فیک یری گاندازه یابزار معتبر برا کیبه عنوان  SF-36زنان، از پرسشنامه استاندارد  یزندگ
 وارد شدند  51نسخه  SPSS یها در نرم افزار آمار  دادهدیاستفاده گرد مستقل یتو  یتنیو -من یآمار یهاآزمون

 59کمت ر از  یدرصد از زنان شاغل در گروه سن 11/91بود و  پلمیردیز ،یررسمیدرصد از زنان شاغل در بخش غ 1/96 التیتحص ها:یافته

 یرس م رغی  بخش در شاغل زنان به نسبت  62/77 ± 9/19 یدر زنان شاغل در بخش رسم یزندگ تیفیک ازیامت نیانگیسال قرار داشتند  م

 ( P<12/1قرار داشت ) یسطح باالتر در 77/79 51/11±

 زی ن یررسمیزنان شاغل در بخش غ ،یو اقتصاد یاجتماع لئبه علت مسا یررسمیبا توجه به رشد روزافزون بخش غ :یریگجهیو نت بحث

باشد  نظارت و دخال ت دول ت در بخ ش یم رهیو غ مهیشتن بندا ،ینبود حقوق مکف ؛یررسمیغ خشبکردند  از جمله مشکالت  دایپ شیافزا
 باشد یکشور م یرسم ریرفع مشکالت زنان شاغل در بخش غ یبرا ییجراا یهااز راه یکی نیوضع قوان لهیوسه ب یرسم ریغ
 

 یرسم ریاشتغال غ ،یاشتغال رسم ،یزندگ تیفیاشتغال زنان، ک :یدیکل واژگان
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 .379-88(: 4)3؛ 6391 سالمت محور هایمجله پژوهش. آنان در شهر تهران یزندگ تیفیک
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 زنان یزندگ تیفیبر ک یررسمیو غ یاشتغال رسم ریثأت یبررس

 مقدمه

حسلا  به یسالمت، عاملل مممل تیکار از منظر تقو

احسلا  را در رلرد غلابل بله  نیا تواندیو م دیآیم

متصلل اسلت کله  یگروه ممم به یوجود آورد که و

 یایجامعه است. از جمله مزا ازیها مورد نخدمات آن

رلرد  کله نیلا یاسلت بلرا یکار، رراهم آوردن ررصت

و  نیخود را نشان دهلد و بله تملر یهاییبتواند توانا

(. 1تلازه برلردازد   یهاها و کسب ممارتآن یسازبه

 جللادیو ا یدانشللهاه التیتحصلل شیامللروزه بللا ارللزا

 ،یو اقتصللاد یاجتمللاع ،یمناسللب ررهنهلل یهابسللتر

حضور زنلان در عرصله اغلت،ام، مشلارکت زنلان در 

گذغلته بله  املا در ؛است ارتهی شیبخش اغت،ام ارزا

 یزنلان دارا معله،جا یو اجتماع یررهنه طیغرا لیدل

داغلتن  لیلبدون دستمزد بودند. زنان بله دل یهاغ،ل

 یادهیلبلا مشلکالت عد یو کار یخانوادگ یهانقش

 یهلااز داغتن نقش یغوند. مشکالت ناغیرو مهبرو

 دیلروا توانلدیطور همزملان ملبله یو کار یخانوادگ

زنان را  یزنان از جمله توانمندساز یمشارکت اقتصاد

 نیلقرار دهلد کله از جملله ا ریتأث تحت یطور منفبه

 شلتریمشکالت، تعارض کلار و خلانواده اسلت. در ب

 یزنلدگ تیلفیابعلاد ک مطالعات، زنان غابل در اکثلر

غلابل  ریلنسبت بله ارلراد ب یباالتر یهانمره یدارا

از حلاالت  یامجموعله یزنلدگ تیلفی(. ک2  داغلتند

 ،یجسلم تیارلراد در برابلر وضلع یو غناخت یعاطف

  فیل(. بر اسلا  تعر3خود است   یو اجتماع یروان

اسلت  یدرک یزندگ تیفیک ،یسازمان بمداغت جمان

و  یخود در بارلت ررهنهل یگزند تیکه ررد از موقع

بله دسلت  کنلد،یمل یکه در آن زندگ یارزغ ستمیس

وابسلته  یزنلدگ تیلفیک ن،یل(. عالوه بر ا4  آوردیم

 ،یجسلم تیمفملو  جلاما از وضلع کیلسالمت، به

و  یرراه، سطح اسلتقالم، ارتباطلات اجتملاع ،یطفعا

(. بلا 5  باغدیم یطیها با وجوه برجسته محارتباط آن

 یدر ارضلا یرچند کار مناسب عامل مممله حام،نیا

و  یاجتملاع طیو بمبلود غلرا یآدمل یاساس یازهاین

 کیلممکن است بله  یگاه یول ،اطراف است طیمح

 یانوادگخل یهلایو نلاراحت یمنبا عمده رشلار روانل

 یمسائل و مشکالت اقتصلاد لی(. به دل6  غود لیتبد

 طیو غللرا تیللرغللد جمع شیارللزا ،یکللاریاعللم از ب

 یررسلمیاغلت،ام ب جادیکه عامل ا یاقتصادنابسامان 

مشللابل  نیللناچار بلله سللمت ابلله زیلل، زنللان ناسللت

غدند. کلار و خلانواده دو جنبله  ییراهنما یررسمیب

 یبخلش رسلم راست. د یانسان یممم از زندگ اریبس

و  هللاتیرعال تیاغللت،ام و اقتصللاد، بلله علللت غللفار

 نیکارررما و کارکنلان و همننل نیب یکار یقراردادها

 یکارکنللان، اجللرا داریللرآمللد نسللبتاا مناسللب و پاد

درمللان و مشللارکت  یاجتمللاع یهامللهیب یهللاطرح

رو هروبلل یادیللدر عمللل بللا مشللکل ز غللدگانمهیب

 خلشدر ب تیاملا بله هلر صلورت وضلع ؛باغلدینم

اقتصللادی کللامالا  هللایتیللاغللت،ام و رعال یررسللمیب

بخلش  نیلهلا و کارکنلان در اتیلمتفاوت است. رعال

ساده و معموم  یو مقررات یهای قانونتحت چارچو 

. رنلدیقلرار گ ییملورد غناسلا یتوانند بله سلادگینم

و  داریلبخلش، ناپا نیلدرآملد کارکنلان در ا نیهمنن

باغد. یم ریمت، هریاساساا در هر دوره نسبت به دوره د

امکلان برقلراری  ،یررسلمیها در بخلش بیژگیو نیا

ا بخلش بله طلور مشلابه بل یدرمان یهای اجتماعمهیب

کلار  نیقوان اییاغت،ام و با برخورداری از مزا یرسم

را دغوار و نلاممکن سلاخته اسلت  یاجتماع نیو تأم

 7.) 

 یررسلمیدر بخلش ب تیاما بله هلر صلورت وضلع 

کامالا متفاوت است. با  یاقتصاد یهاتیاغت،ام و رعال

کلار دو  در جامعله  یرویلزنلان ن کله نیلتوجه به ا
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  زنان یزندگ تیفیبر ک یررسمیو غ یاشتغال رسم ریتأث یبررس

 

 یررسلمیان در مشلابل بسلمم زنل ند،یآیحسا  مبه

غناخت عوامل مؤثر بر  نیبنابرا ؛از مردان است شتریب

 یهایگذاراسللتیس یزنللان بللرا یررسللمیاغللت،ام ب

از  یمیاست. زنان ن دیاغت،ام آنان مف نهیمناسب در زم

 یربنلایو سالمت آنلان ز دهندیم لیرا تشک تیجمع

ها و جواما است. مشکالت زنان بلر سالمت خانواده

سللالمت روان خللانواده،  ژهیوو بلله یسللمسللالمت ج

 نیاست. از ا رگذاریتأث یبعد یهانسل یجامعه و حت

حائز  اریسالمت زنان بس و یزندگ تیفیمطالعه ک رو،

از پژوهشلهران حلوزه  یاریبوده و توجه بسل تیاهم

 را به خود جلب کرده است.  یزندگ تیفیک

 ایلآ که نیو همکاران در مقاله خود با عنوان ا یهاغم

 تیلفیاغت،ام زنان در مراکز بمداغلت و درملان بلا ک

 دندیرسل جلهینت نیها در ارتباط است؟ به اآن یزندگ

اما  ؛همراه بود یزندگ تیفیسن با کاهش ک شیکه ارزا

 تیلفیک یکننلده مسلتقل بلرا ینلیبشیپ کیلاغت،ام 

 (.8باالتر بود   یزندگ

Bosch را در  یررسللللمیاغللللت،ام ب و همکللللاران

مطالعه  جی. نتاانددهگذار مطالعه کر در حام یکشورها

 تر،نییپلا التیتحصل یبود که ارراد دارا نیاز ا یحاک

 %43 نیاند. همننکار کرده یررسمیصورت ببه شتریب

 شلتریزن بودند که ب %57مرد و  یررسمیاز غابالن ب

آنان در کنار ارراد خانواده خود مش،وم به کار بودند و 

 یررسلمیاغت،ام ب نیننکردند. همینم ارتیدر یمزد

 (.9از غمرها بود   شتریدر روستاها ب

روزارزون حضور زنان در جامعه  شیبا توجه به ارزا  

غلان یگلذارریثأو نقش ممم آنان در بستر خانواده و ت

 تیلفیک یخانواده، بررس انیو بن ندهینسل آ تیدر ترب

در  رو نیلاست. از ا یاژهیتوجه و انیآنان غا یزندگ

زنلان در مشلابل  یزنلدگ تیفیک یه به بررسمقال نیا

 غد. ختهپردا یرسم ریو ب یرسم

 روش بررسی

بود  یلیتحل -یفیپژوهش حاضر از نوع مطالعات توص

تلا  1395ملاه  ید یدر بلازه زملان یمقطع وهیکه به غ

پژوهش  نیا یانجا  غد. جامعه آمار 1396مرداد ماه 

 یغامل زنان غلابل در سلتاد دانشلهاه عللو  پزغلک

 یها، مؤسسات خصوصمران و زنان غابل در کارگاهت

 یهاابانیعصر و خیپوغاک چمارراه ول یهاو رروغهاه

تملران(  یغلمردار 6 منطقه  عصریچمارراه ول یحوال

 یانتخلا  منطقله غلمر لیلبودند که انتخا  غد. دل

 تیلمرکز ،یعنوان محلدوده جامعله آملارذکرغده به

و  عصلریطقه ولدر من ادیز یهاو وجود کارگاه یغمر

محدوده  نیدر ا یررسمیانقال  و رعام بودن بخش ب

 ،یابیلبازار ،یتوان به رروغندگیبود که از آن جمله م

و زنلان  یخصوصل یهامش،وم در غرکت یهایمنش

ها اغاره نمود. با استفاده از ررملوم مش،وم در کارگاه

زن غلابل  112و  یزن غابل رسم 112حجم نمونه، 

 یساده از جامعله آملار یت تصادرصور به یررسمیب

 مروق انتخا  غدند. حجم نمونه با اسلتفاده از ررملو

 محاسبه غد. یآمار

 کیللدموگرار یهللایژگللیپرسشللنامه، و یابتللدا در  

و  التیسن، سطح تحص رینظ یمورد بررس یهانمونه

سطح درآمد آنان در نظر گررته غده بود. از پرسشنامه 

مربوط بله  یهاداده یگردآور یبرا SF-36 استاندارد

-SFاستفاده غد. پرسشنامه استاندارد   یزندگ تیفیک

و  یجسللم متام و دو بعللد سللالؤسلل 36 یدارا 36

 یبعلد سلالمت جسلم یبلود.  اجلزا یسالمت روان

عبلارت  یبعد سالمت جسلم یاجزاعبارت بودند از 

م(، اخلتالم نقلش ؤاسل 11  یبودند از کارکرد جسم

سلؤام(،  2درد  سلؤام(،  4  یبخاطر سلالمت جسلم

بعلد سلالمت  یسلؤام(، و اجلزا 5 یسالمت عملوم

خاطر سالمت ه عبارت بودند از اختالم نقش ب یروان
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 زنان یزندگ تیفیبر ک یررسمیو غ یاشتغال رسم ریثأت یبررس

سللؤام(،  2 یسللؤام(، کللارکرد اجتمللاع 3  یجللانیه

در  سلؤام(. 4  یسلؤام(، سلرزندگ 5  یسالمت روان

گانله سلالمت نملرات از ابعاد هشت کیمجموع هر 

شنامه هلر کلدا  پرس نی. در اگررتصفر تا صد تعلق 

بودنلد کله در  یعبلارات یبعد سلالمت دارا یاز اجزا

باغد کله یعبارت م 36 یپرسشنامه حاو نیمجموع ا

سالمت ملورد سلنجش قلرار  تیوضعها بر اسا  آن

 یهلافیلط یعبلارات دارا نیل. هر کدا  از اردیگیم

 2 فیلط یاز عبلارات دارا یباغند. برخلیم یمختلف

، 1 ازاتی امت یانهیگز 3(، 111و  1 ازاتی امت یانهیگز

، 75، 51، 25، 1 ازاتیلل امت یانللهیگز 5(، 111و  51

، 81، 61، 41، 21، 1 ازاتیلل امت یانللهیگز 6( و 111

 111از صلفرتا  ا یلهر مق یازهایباغند. امتی( م111

را  تیوضع نیبمتر 111و  نیاست که صفر بدتر ریمت،

شلنامه پرس نیلکنلد. ایمورد نظر گزارش م ا یدر مق

 تیللفیجمللت سللنجش ک یعمللوم یاز ابزارهللا یکللی

  آن یلیو روا ییایلاست و پا یمرتبط با سالمت یزندگ

(. به منظلور 11است   رتهقرار گر دییمورد تأ رانیادر 

و  21نسلللخه  SPSSارلللزار  داده از نلللر  لیلللتحل

 یتنلیمسلتقل و ملن و یتل یلیتحل یآمار یهاآزمون

سلطح  لیلتحل مراحل یدر تمام نیاستفاده غد. همنن

 در نظر گررته غد. 15/1ی داریمعن

 

 هایافته

درصلد از زنلان  3/63 بیلنشان داد کله بله ترت جینتا

ونیلیم یس یدرآمد باال یدارا یغابل در بخش رسم

 یرسلم ریلدرصلد از زنلان بخلش ب 25و تنما  امیر 

بودند. اکثر زنلان  امیر ونیلیم یس یدرآمد باال یدارا

کمتلر از  یدرآملد یدارا یرسلم ریغابل در بخش ب

بلا  نیهمننلدرصد(.  7/43  بودند امیر ونیلیم ستیب

زنان غلابل  نیدر ب التیسطح تحص تیوضع یبررس

است که اکثر زنان غابل در بخلش  نیا انهریغواهد ب

 یداغتند در حال رلمیکمتر از د یالتیتحص یرسم ریب

 یدرصد از زنان غلابل در بخلش رسلم 9/8که تنما 

درصلد از  4/79بودنلد و  رلمید ریز التیتحص یدارا

 التیتحصلل یادار یزنللان غللابل در بخللش رسللم

درصلد از زنلان  7/11و باالتر بودند. تنملا  یکارغناس

سام داغلتند  23کمتر از  یسن یغابل در بخش رسم

 یرسلم ریلکه اکثر زنان غلابل در بخلش ب یدر حال

درصد(. ارتباط  11/41سام داغتند   23کمتر از  یسن

در زنلان غلابل در بخلش  یزنلدگ تیلفیک درآمد با

و  49/1  بیضرا یب دارایبه ترت یرسم ریو ب یرسم

ارتبلاط  نیلدست آمد که در هلر دو گلروه اه ب 54/1

در  التیتحص ریثأت نی. همنن(P>15/1دار نبود  یمعن

 تیلفیبلر ک یرسم ریو ب یزنان غابل در بخش رسم

مد دست آه ب 22/1، 37/1 بیبا ضرا بیبه ترت یزندگ

 تیل(. در نماP>15/1دار نبود  یمعن زین جهینت نیکه ا

ارتبللاط  یدارا التیسللطح تحصلل تیضللعتنمللا و

با زنان غلابل در بخلش  یزندگ تیفیبا ک یداریمعن

 1/1و  12/1 بیبا ضرا بیبه ترت یرسم ریو ب یرسم

اغاره غده به طور خالصه غده در جلدوم  جیبود. نتا

 .اندگزارش غده 1
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 ررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی و متغیرهای دموگرافیک در زنان مورد بررسیب: 1جدول 

P-Value غیررسمی ضریب P-Value وضعیت اشتغال رسمی ضریب 

 متغیرهای دموگرافیک          

  تعداد )درصد(  تعداد)درصد( 

 درآمد میلیون ريال بیست زير 66(82/9) 49/1 36/1 49(75/43)  54/1 444/0

  میلیون ريال سیتا  بیستبین  31 (21)   35(25/36)  

  میلیون ريالسی باالی  76 (68/14)   28(25)  

 تحصیالت زير ديپلم 61(91/8) 37/1 66/1 55(6/49)  22/1 82/0

  ديپلم 63(1/66)   43(39/38)  

  سانسیو  باالتر از ل سانسیل 89(51/79)   64(56/62)  

 گروه سنی 23-64 62(76/61)   45(67/41)   004/0

6/1  (19/61)68 16/1 62/1 (15/33) 37 33-24  

  (85/67)21    (82/34)39 43-34 

  (89/25)29    (42/26)24 44≤ 

 

 

 

ه بل ،یزنلدگ تیلفیدر مورد ابعاد مختللف ک نیهمنن

 انهریب جینتا ،یدر زنان غابل رسم یبعد جسمان ژهیو

 نیانهیلم نیتلرنییو پلا نیبلاالتر بیآن بود که به ترت

و  یخاطر سالمت جسمه در بعد اختالم نقش ب ازیامت

بلود.  86/68و  73/82 یهلانیانهیبا م یکارکرد جسم

 ،یزنان غابل رسم در یدر بعد سالمت روان نیهمنن

خلاطر سلالمت ه و اختالم نقلش بل یکارکرد اجتماع

 بیلبله ترت 37/79و  49/82 یهلانیانهیلبا م یجانیه

را داغتند. کارکرد  ازیامت نیانهیم نیترنییو پا نیاالترب

و اخلتالم نقلش بله  یدر بعد سالمت جسلم یجسم

بله  یدر بعلد سلالمت روانل یجلانیخاطر سلالمت ه

را در زنلان  نیانهیلم شتریب 63/83و  12/91با  بیترت

ابعلاد  نیداغلتند. در بل یرسلم ریلغابل در بخش ب

 ،یکرد جسمانبعد کار ءجزه ب ،یزندگ تیفیمختلف ک

 یزنان غابل رسم نیدر ب یداریگونه تفاوت معنچیه

 نی(. همننلP>15/1  دیلمشلاهده نهرد یرسم ریبا ب

 یدر زنان غابل رسم یزندگ تیفیک نیانهینمره کل م

در زنان  یزندگ تیفینمره ک نیانهیکه از م بود 77/84

تفلاوت از  نیبود که ا شتریب 95/78 یرسم ریغابل ب

 2(. جللدوم P=14/1  دار بللودینللمع یلحللاآ آمللار

و ارتبلاط آن بلا  یزندگ تیفیابعاد مختلف ک نیانهیم

 دهد.  ینوع اغت،ام زنان را نشان م
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 زنان یزندگ تیفیبر ک یررسمیو غ یاشتغال رسم ریثأت یبررس

زنان مورد بررسی: بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی و وضعیت اشتغال در 2جدول   

 

 

 یریگجهیبحث و نت

 نیدر ب ژهیوه ب یزندگ تیفیتوجه به ک ریاخ انیسال در

از پژوهشهران قرار  یاریاقشار مختلف مورد توجه بس

و  یزنلدگ تیلفیگررته است. توجه به ابعاد مختلف ک

جملت  یاریلثر بر آن، به عنلوان معؤعوامل م یبررس

ار مختللف اقشل یشلتیمع یرراه تیوضع یریگاندازه

زنان  نیدر ب کهگردد. در پژوهش حاضر یمحسو  م

غمر تمران انجا  گررلت،  یرسم ریو ب یغابل رسم

 کیللدموگرار یهللایژگللیو نینشللان داد کلله بلل جینتللا

 یداریمعنل یگونه ارتبلاط چیهمنون درآمد و سن ه

سن، به  نیاگرچه ب ؛با نوع اغت،ام زنان وجود نداغت

بلا نلوع اغلت،ام رابطله  ک،یدموگرار ریمت، کیعنوان 

 . توجود داغ یداریمعن

 ریسلا نیو همننل ینمره عملکلرد جسلمان نیانهیم  

در زنان غابل  یزندگ تیفینمرات در ابعاد هشتهانه ک

 یررسلمیباز زنلان غلابل در بخلش  یبخش رسلم

 Saraviکه توسط  یامطالعه جیبا نتا نیکه ا بود شتریب

 دان انجا  دادهزنان غابل غمر زاه نیدر ب و همکاران

رسد کله نظر میه ب نیبنابرا ؛(11  دارد یهمخوان ،بود

منلدی یک نوع رضایت یاغت،ام زنان در بخش رسم

 آورد. یوجود مه روانی برای زنان ب

و  یزنلدگ تیلفیابعاد مختلف ک یدر بررس نیهمنن  

 جیارتباط آن با نوع اغت،ام زنلان در غلمر تملران نتلا

ابعاد  یدر تمام یاغت،ام رسم ینشان داد که زنان دارا

برخلوردار  یشلتریب ازیلامت نیانهیلاز م یزندگ تیفیک

خلود را در ابعلاد سلالمت  یسالمت تیبودند و وضع

 ریلبمتر از زنلان غلابل در بخلش ب یو جسم یروان

 و یمطالعله زنجلان جینمودند. که با نتا یابیارز یرسم

 13  دارد یهمخللوان و همکللاران یدیجمشللبیللات و 

در مطالعله خلود بلا در نظلر  یخلادم نینن(. هم12،

 یبودن( و بررس یمانیپ ای ی رسم یغ،ل تیگررتن امن

کله  دیرسل جلهینت نیلبله ا یغل،ل تیلآن بر امن ریثأت

نسللبت بلله  یت اسللتخدا  رسللمیکارمنللدان بللا وضللع

 یغ،ل تیکه از امن یمانیاغت،ام پ تیکارمندان با وضع

 یتربلاال یکار یزندگ تیفیبرخوردارند، از ک یکمتر

در مطالعه خلود  یهی(. اگرچه غکرب14  برندیبمره م

زنلان  یزندگ تیفیاغت،ام بر ک یمنف ریثأبه ارتباط و ت

 تملاماح شلتریاسا  زنان ب نیاغاره نموده است. بر ا

از  یو استر  ناغ شتریب یهاتیدارد که بر اثر مسئول

P-Value 
وضعیت اشتغال                     غیر رسمی رسمی  

 میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار ابعاد کیفیت زندگی            

112/1  12/91 ± 19/23  81/18 ± 9/61 ت جسمی کارکرد جسمی 
 سالم

859/1  27/86 ± 17/65  73/82 ± 15/68  خاطر سالمت جسمیه اختالل نقش ب 

371/1  79/85 ± 51/9  68/78 ± 78/63  درد 

69/1  13/87 ± 62/61  32/71 ± 77/68  سالمت عمومی 

118/1  13/83 ± 43/31  37/79 ± 96/25  اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی 

ت ر
سالم

وانی
 

867/1  56/81 ± 56/22  49/82 ± 37/24  کارکرد اجتماعی 

992/1  91/86 ± 71/68  15/82 ± 37/64  هیجانی سالمتی 

932/1  37/82 ± 31/69  13/86 ± 78/24  انرژی/ خستگی 

14/1  77/84 ±  26/61  95/78 ±  1/63  نمره کل کیفیت زندگی 
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از  یترنامطلو  تیچند نقش همزمان، در وضع یفایا

 (.15  رندیر گنظر سالمت قرا

 تیلفیابعلاد ک نیب یداریارتباط معن هرید ییسو از  

با نلوع اغلت،ام  یبعد کارکرد جسمان ءجزه ب ،یزندگ

مطالعه، بعد  نیا جی. بر اسا  نتادیزنان مشاهده نهرد

 نیدر بل یزنلدگ تیلفیک یو کارکرد جسمان یجسمان

 یداریتفلاوت معنل یرسلم ریو ب یرسمزنان غابل 

خلود  هدر مطالع Schiemanو  Ahmad-Niaداغت. 

 (.16 ،17  کردند دایدست پ ارتهی نیبه ا زین

بر اختالم نقلش  یریثأمطالعه حاضر، نوع غ،ل ت در  

منطبق  جهینت نینداغت که ا یجانیبه خاطر سالمت ه

و  یمطالعلله هاغللم نیمطالعللات و همننلل ریبللا سللا

 تیلفیرابطه اغت،ام و ک یهمکاران که در آن به بررس

نللان غللابل در مراکللز بمداغللت و درمللان ز یزنللدگ

(. 8، 13، 18  دارد یهمخوان ،غمرستان زابل پرداختند

 امر، تفاوت و اختالف نسلبتاا نیا لیرسد دلیبه نظر م

و  یرسلم ریلو ب یاندک حقوق در دو بخلش رسلم

 یهلاطیاز محل یناغل یهارشارها و استر  نیهمنن

از  یمطالعه حلاک یهاارتهی نیکار باغد. همنن یرسم

  ی/خستهیبر سالمت انرژ یریآن بود که نوع غ،ل تأث

و  یمطالعله هاغلم یهلاارتلهیبلا  جینتا نیندارد که ا

اگرچه در مطالعله عبلا   ؛(8  همکاران همسو است

خلالف مطالعله حاضلر بلود  جی، نتلاو همکاران زاده

در  ینمود از آنجا که ساعات کلار انیتوان بی(. م19 

 یاز زنان غابل رسم شتریب یررسمیزنان غابل ب نیب

 یرود کله نلوع اغلت،ام دارایانتظار م نیبنابرا ؛است

داغته باغلد.  یو خسته یبر بعد انرژ یداریمعن ریثأت

 یدر بعد سلالمت عملوم یداریاختالف معن نیهمنن

دو گروه زنلان غلابل  نیدر ب یزندگ تیفیدر ابعاد ک

کله  یدر حلال دیلمشلاهده نهرد یرسم ریبا ب یرسم

با و همکاران  یو جواهر Ahmad-Niaمطالعه  جینتا

رلرد و  یغ،ل تیوضع نیمطالعه حاضر نبود و ب جینتا

 یزنلدگ تیفیک یهااز مؤلفه یکیعنوان او به متسال

پژوهش  نیا تی(. در نما16، 21  ارتباط وجود داغت

نملره  نیانهیلم نیبل یدارینشان داد که تفلاوت معنل

 ریلو ب یمزنلان غلابل رسل نیدر بل یزنلدگ تیفیک

 یامطالعله جیبا نتلا جینتا نیوجود داغت که ا یرسم

 تیللفیک یبلله بررسللو همکللاران  Saraviکلله توسللط 

(. 21دارد   یهمخوان ،زنان غابل پرداخته بود یزندگ

و بله تبلا آن  یرسد اغت،ام در بخش رسمیبه نظر م

 یهلاملهیچلون ب یررلاه ازاتیلو امت طیوجود غلرا

تواند موجبلات یخود م و درآمد ثابت خود به یدرمان

را رلراهم  یدر بخش رسلم نیبمبود در سالمت غابل

 ریلب بخلشدر  نیغابل یبرا یازاتیامت نیآورد که چن

 یزنلدگ تیفیوجود ندارد و به تبا آن غاهد ک یرسم

 یرسلم ریلتر زنان غابل در بخلش بنییو سالمت پا

 .میهست ینسبت به بخش رسم

 

 هاشنهادیپ

ورود  شیز به روز غلاهد ارلزااز آنجا که رو نیبنابرا 

و بلا توجله بله علد   میزنان به بازار کار کشور هسلت

کشلور، رلراهم  یتوسط بخش رسم روهاین نیجذ  ا

 شیاز پ شیتواند بیزنان م یمساعد برا طیآوردن غرا

 ؛زنان را رراهم آورد یزندگ تیفیموجبات بمبود در ک

 ،یدر بخش رسم مناسب یغ،ل یهاررصت جادیلذا ا

 ریلدر بخلش ب مهیمناسب همنون ب ازاتیامت یاعطا

آملوزش و  نیکلار و همننل نینظارت بر قوان ،یرسم

 یبلرا یانسلان هیسطح سرما یارتقا یهاررصت جادیا

توانلد موجبلات یاست کله مل ییهازنان از جمله گا 

 نیغلابل ژهیوه در زنان غابل، ب یزندگ تیفیبمبود ک

 را رراهم آورد. یرسم ریبخش ب
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Abstract  

 
Background & Objectives: Women have a basic role in ensuring the health of future 

generations and their employment forms an important part of their life. Changes in the 

traditional roles of women and their growing demand for participation in various job 

positions, have become an undeniable fact of Iranian society. The purpose of this study was to 

investigate the effect of formal and informal employment on women's quality of life. 

Methods: This was a cross-sectional descriptive-analytic study performed from December 

2016 to July 2017 on 112 formal employed women and the same number of informal 

employed women who were randomly selected. To assess subjects’ quality of life, SF-36 

standard questionnaire was used as a valid tool. Data were analyzed using Mann-Whitney and 

independent t- test statistical tests and through SPSS version 21 software. 

Results: According to the results, 49.1% of women working in the informal sector did not 

have high school diploma and were younger than 24 years old. The mean score of quality of 

life in women employed in the formal sector (78.95 ± 13.6) was significantly better than that 

of women employed in the informal sector (84.77 ± 10.21) (P<0.05).   

Conclusion: Due to the rapid growth of the informal sector following social and economic 

issues, the number of women working in the informal sector is increasing. Lack of insurance 

and adequate salary are some of the problems in the informal sector. Government intervention 

in the informal sector through implementing related laws is a strategy to solve the problems of 

women working in the informal sector of the country. 
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