مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی زنان بر کیفیت زندگی آنان در شهر تهران
5

ابوالقاسم پوررضا ،1مرضیه رستمینیا ،*2تورج هراتی خلیل آباد ،3سارا ملکی ،4سیدعبدالرضا موسوی
 دریافت مقاله69/7/11 :

 دریافت مقاله اصالح شده69/11/52 :

 پذیرش مقاله69/11/59 :

چکیده
مقدمه :زنان یکی از ارکان اصلی در تأمین سالمت نسلهای آینده هستند و اشتغال ،بخشی مهم از زندگی فرد شاغل را تشکیل م یده د
تغییر نقشهای سنتی زنان و تقاضای روزافزون آنان برای مشارکت در عرصههای مختلف ،به واقعیت انکارناپذیر جامعه ای ران تب دیل ش ده
است هدف از انجام این مطالعه ،بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی بر کیفیت زندگی زنان بود
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بود که به صورت مقطعی در بازه زمانی دی ماه س ال  1962ت ا م رداد  1969ب ر
روی  115زن شاغل رسمی و به همین تعداد زن شاغل غیررسمی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ،انجام شد برای بررسی کیفی ت
زندگی زنان ،از پرسشنامه استاندارد  SF-36به عنوان یک ابزار معتبر برای اندازهگی ری کیفی ت زن دگی اف راد اس تفاده ش د هم ن ین از
آزمونهای آماری من -ویتنی و تی مستقل استفاده گردید دادهها در نرم افزار آماری  SPSSنسخه  51وارد شدند
یافتهها :تحصیالت  96/1درصد از زنان شاغل در بخش غیررسمی ،زیردیپلم بود و  91/11درصد از زنان شاغل در گروه سنی کمت ر از 59
سال قرار داشتند میانگین امتیاز کیفیت زندگی در زنان شاغل در بخش رسمی  77/62 ± 19/9نسبت به زنان شاغل در بخش غی ر رس می
 79/77 ±11/51در سطح باالتری قرار داشت ()P>1/12
بحث و نتیجهگیری :با توجه به رشد روزافزون بخش غیررسمی به علت مسائل اجتماعی و اقتصادی ،زنان شاغل در بخش غیررسمی نی ز
افزایش پیدا کردند از جمله مشکالت بخش غیررسمی؛ نبود حقوق مکفی ،نداشتن بیمه و غیره میباشد نظارت و دخال ت دول ت در بخ ش
غیر رسمی به وسیله وضع قوانین یکی از راههای اجرایی برای رفع مشکالت زنان شاغل در بخش غیر رسمی کشور میباشد
واژگان کلیدی :اشتغال زنان ،کیفیت زندگی ،اشتغال رسمی ،اشتغال غیر رسمی
ارجاع :پور رضا ابوالقاسم ،رستمینیا مرضیه ،هراتی خلیل آباد تورج ،ملکی سارا ،موسوی سیدعبدالرضا .بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی زنان بر
کیفیت زندگی آنان در شهر تهران .مجله پژوهشهای سالمت محور 6391؛ .379-88 :)4(3
 .6استاد ،گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم مديريت و اقتصاد سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ايران
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکده مديريت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،تهران ،ايران
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،تهران ،ايران
* نویسنده مسئول :تهران ،خیابان انقالب ،خیايان قدس ،خیابان پورسینا ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلفن12615657586 :
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 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران
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ابوالقاسم پور رضا و همکاران

مقدمه

ارتباط آنها با وجوه برجسته محیطی میباغد  .)5بلا

کار از منظر تقویت سالمت ،عاملل ممملی بهحسلا

اینحام ،هرچند کار مناسب عامل ممملی در ارضلای

میآید و میتواند این احسلا

وجود آورد که وی به گروه مممی متصلل اسلت کله

محیط اطراف است ،ولی گاهی ممکن است بله یلک

خدمات آنها مورد نیاز جامعه است .از جمله مزایای

منبا عمده رشلار روانلی و نلاراحتیهلای خلانوادگی

کار ،رراهم آوردن ررصتی اسلت بلرای ایلن کله رلرد

تبدیل غود  .)6به دلیل مسائل و مشکالت اقتصلادی

بتواند تواناییهای خود را نشان دهلد و بله تملرین و

اعللم از بیکللاری ،ارللزایش رغللد جمعی لت و غللرایط

بهسازی آنها و کسب ممارتهای تلازه برلردازد .)1

نابسامان اقتصادی که عامل ایجاد اغلت،ام بیررسلمی

امللروزه بللا ارللزایش تحصلیالت دانشللهاهی و ایجللاد

اسللت ،زنللان نی لز بللهناچار بلله سللمت ای لن مشللابل

بسللترهای مناسللب ررهنه لی ،اجتمللاعی و اقتصللادی،

بیررسمی راهنمایی غدند .کلار و خلانواده دو جنبله

حضور زنلان در عرصله اغلت،ام ،مشلارکت زنلان در

بسیار ممم از زندگی انسانی است .در بخلش رسلمی

بخش اغت،ام ارزایش یارته است؛ املا در گذغلته بله

اغللت،ام و اقتصللاد ،بلله علللت غللفاریت رعالیتهللا و

دلیل غرایط ررهنهی و اجتماعی جامعله ،زنلان دارای

قراردادهای کاری بین کارررما و کارکنلان و همننلین

غ،لهای بدون دستمزد بودند .زنان بله دلیلل داغلتن

درآمللد نسللبتاا مناسللب و پایللدار کارکنللان ،اجللرای

نقشهای خانوادگی و کاری بلا مشلکالت عدیلدهای

طرحهللای بیمللههای اجتمللاعی درمللان و مشللارکت

روبهرو میغوند .مشکالت ناغی از داغتن نقشهلای

بیمهغللدگان در عمللل بللا مشللکل زیللادی روبللهرو

خانوادگی و کاری بلهطور همزملان ملیتوانلد روایلد

نمیباغلد؛ املا بله هلر صلورت وضلعیت در بخلش

مشارکت اقتصادی زنان از جمله توانمندسازی زنان را

بیررسللمی اغللت،ام و رعالی لتهللای اقتصللادی کللامالا

بهطور منفی تحت تأثیر قرار دهلد کله از جملله ایلن

متفاوت است .رعالیلتهلا و کارکنلان در ایلن بخلش

مشکالت ،تعارض کلار و خلانواده اسلت .در بیشلتر

تحت چارچو های قانونی و مقرراتی ساده و معموم

مطالعات ،زنان غابل در اکثلر ابعلاد کیفیلت زنلدگی

نمیتوانند بله سلادگی ملورد غناسلایی قلرار گیرنلد.

دارای نمرههای باالتری نسبت بله ارلراد بیلر غلابل

همننین درآملد کارکنلان در ایلن بخلش ،ناپایلدار و

داغلتند  .)2کیفیلت زنلدگی مجموعلهای از حلاالت

اساساا در هر دوره نسبت به دوره دیهر مت،یر میباغد.

عاطفی و غناختی ارلراد در برابلر وضلعیت جسلمی،

این ویژگیها در بخلش بیررسلمی ،امکلان برقلراری

تعریلف

بیمههای اجتماعی درمانی بله طلور مشلابه بلا بخلش

سازمان بمداغت جمانی ،کیفیت زندگی درکی اسلت

رسمی اغت،ام و با برخورداری از مزایای قوانین کلار

که ررد از موقعیت زندگی خود در بارلت ررهنهلی و

و تأمین اجتماعی را دغوار و نلاممکن سلاخته اسلت

سیستم ارزغی که در آن زندگی ملیکنلد ،بله دسلت

.)7

میآورد  .)4عالوه بر ایلن ،کیفیلت زنلدگی وابسلته

اما بله هلر صلورت وضلعیت در بخلش بیررسلمی

بهسالمت ،یلک مفملو جلاما از وضلعیت جسلمی،

اغت،ام و رعالیتهای اقتصادی کامالا متفاوت است .با

عاطفی ،رراه ،سطح اسلتقالم ،ارتباطلات اجتملاعی و

توجه به ایلن کله زنلان نیلروی کلار دو در جامعله

روانی و اجتماعی خود است  .)3بر اسلا
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را در رلرد غلابل بله

نیازهای اساسی آدملی و بمبلود غلرایط اجتملاعی و

بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی بر کیفیت زندگی زنان

ابوالقاسم پور رضا و همکاران

بهحسا

میآیند ،سلمم زنلان در مشلابل بیررسلمی

روش بررسی

بیشتر از مردان است؛ بنابراین غناخت عوامل مؤثر بر

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی -تحلیلی بود

اغللت،ام بیررسللمی زنللان بللرای سیاسللتگذاریهای

که به غیوه مقطعی در بلازه زملانی دی ملاه  1395تلا

مناسب در زمینه اغت،ام آنان مفید است .زنان نیمی از

مرداد ماه  1396انجا غد .جامعه آماری این پژوهش

جمعیت را تشکیل میدهند و سالمت آنلان زیربنلای

غامل زنان غلابل در سلتاد دانشلهاه عللو پزغلکی

سالمت خانوادهها و جواما است .مشکالت زنان بلر

تمران و زنان غابل در کارگاهها ،مؤسسات خصوصی

سللالمت جسللمی و بللهویژه سللالمت روان خللانواده،

و رروغهاههای پوغاک چمارراه ولیعصر و خیابانهای

جامعه و حتی نسلهای بعدی تأثیرگذار است .از این

حوالی چمارراه ولیعصر منطقه  6غلمرداری تملران)

رو ،مطالعه کیفیت زندگی و سالمت زنان بسیار حائز

بودند که انتخا

منطقله غلمری

اهمیت بوده و توجه بسلیاری از پژوهشلهران حلوزه

ذکرغده بهعنوان محلدوده جامعله آملاری ،مرکزیلت

کیفیت زندگی را به خود جلب کرده است.

غمری و وجود کارگاههای زیاد در منطقه ولیعصلر و

غد .دلیلل انتخلا

و رعام بودن بخش بیررسمی در این محدوده

هاغمی و همکاران در مقاله خود با عنوان این که آیلا

انقال

اغت،ام زنان در مراکز بمداغلت و درملان بلا کیفیلت

بود که از آن جمله میتوان به رروغندگی ،بازاریلابی،

زندگی آنها در ارتباط است؟ به این نتیجله رسلیدند

منشیهای مش،وم در غرکتهای خصوصلی و زنلان

که ارزایش سن با کاهش کیفیت زندگی همراه بود؛ اما

مش،وم در کارگاهها اغاره نمود .با استفاده از ررملوم

اغت،ام یلک پیشبینلی کننلده مسلتقل بلرای کیفیلت

حجم نمونه 112 ،زن غابل رسمی و  112زن غلابل

زندگی باالتر بود .)8

بیررسمی به صورت تصادری ساده از جامعله آملاری
غدند .حجم نمونه با اسلتفاده از ررملوم

 Boschو همکللللاران اغللللت،ام بیررسللللمی را در

روق انتخا

کشورهای در حام گذار مطالعه کردهاند .نتایج مطالعه

آماری محاسبه غد.

بیشتر بهصورت بیررسمی کار کردهاند .همننین %43

نمونههای مورد بررسی نظیر سن ،سطح تحصیالت و

از غابالن بیررسمی مرد و  %57زن بودند که بیشلتر

سطح درآمد آنان در نظر گررته غده بود .از پرسشنامه

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

استاندارد  SF-36برای گردآوری دادههای مربوط بله

مزدی دریارت نمیکردند .همننین اغت،ام بیررسلمی

کیفیت زندگی استفاده غد .پرسشنامه استاندارد SF-

در روستاها بیشتر از غمرها بود .)9

 36دارای  36سللؤام و دو بعللد سللالمت جسللمی و

با توجه به ارزایش روزارزون حضور زنان در جامعه

سالمت روانی بلود .اجلزای بعلد سلالمت جسلمی

و نقش ممم آنان در بستر خانواده و تأثیرگلذاریغلان

عبارت بودند از اجزای بعد سالمت جسلمی عبلارت

در تربیت نسل آینده و بنیان خانواده ،بررسی کیفیلت

بودند از کارکرد جسمی  11سلؤام) ،اخلتالم نقلش

زندگی آنان غایان توجه ویژهای است .از ایلن رو در

بخاطر سلالمت جسلمی  4سلؤام) ،درد  2سلؤام)،

این مقاله به بررسی کیفیت زنلدگی زنلان در مشلابل

سالمت عملومی  5سلؤام) ،و اجلزای بعلد سلالمت

رسمی و بیر رسمی پرداخته غد.

روانی عبارت بودند از اختالم نقش به خاطر سالمت
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حاکی از این بود که ارراد دارای تحصلیالت پلایینتر،

در ابتللدای پرسشللنامه ،ویژگللیهللای دموگراریللک

بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی بر کیفیت زندگی زنان

ابوالقاسم پور رضا و همکاران

هیجللانی  3سللؤام) ،کللارکرد اجتمللاعی  2سللؤام)،

ریام و تنما  25درصلد از زنلان بخلش بیلر رسلمی

سالمت روانی  5سلؤام) ،سلرزندگی  4سلؤام) .در

دارای درآمد باالی سی میلیون ریام بودند .اکثر زنلان

مجموع هر یک از ابعاد هشتگانله سلالمت نملرات

غابل در بخش بیر رسلمی دارای درآملدی کمتلر از

صفر تا صد تعلق گررت .در این پرسشنامه هلر کلدا

بیست میلیون ریام بودند  43/7درصد) .همننلین بلا

از اجزای بعد سلالمت دارای عبلاراتی بودنلد کله در

بررسی وضعیت سطح تحصیالت در بین زنان غلابل

مجموع این پرسشنامه حاوی  36عبارت میباغد کله

غواهد بیانهر این است که اکثر زنان غابل در بخلش

آنها وضعیت سالمت ملورد سلنجش قلرار

بیر رسمی تحصیالتی کمتر از دیرلم داغتند در حالی

میگیرد .هر کدا از ایلن عبلارات دارای طیلفهلای

که تنما  8/9درصد از زنان غلابل در بخلش رسلمی

مختلفی میباغند .برخلی از عبلارات دارای طیلف 2

دارای تحصیالت زیر دیرلم بودنلد و  79/4درصلد از

گزینهای امتیازات  1و  3 ،)111گزینهای امتیازات ،1

زنللان غللابل در بخللش رسللمی دارای تحصللیالت

 51و  5 ،)111گزینللهای امتیللازات ،75 ،51 ،25 ،1

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

 )111و  6گزینللهای امتیللازات ،81 ،61 ،41 ،21 ،1

غابل در بخش رسمی سنی کمتر از  23سام داغلتند

از صلفرتا 111

در حالی که اکثر زنان غلابل در بخلش بیلر رسلمی

مت،یر است که صفر بدترین و  111بمترین وضعیت را

سنی کمتر از  23سام داغتند  41/11درصد) .ارتباط

مورد نظر گزارش میکنلد .ایلن پرسشلنامه

درآمد با کیفیلت زنلدگی در زنلان غلابل در بخلش

یک لی از ابزارهللای عمللومی جمللت سللنجش کیفی لت

رسمی و بیر رسمی به ترتیب دارای ضرایب  1/49و

زندگی مرتبط با سالمتی است و پایلایی و روایلی آن

 1/54به دست آمد که در هلر دو گلروه ایلن ارتبلاط

در ایران مورد تأیید قرار گررته است  .)11به منظلور

معنیدار نبود  .)P<1/15همننین تأثیر تحصیالت در

تحلیلللل داده از نلللر ارلللزار  SPSSنسلللخه  21و

زنان غابل در بخش رسمی و بیر رسمی بلر کیفیلت

آزمونهای آماری تحلیلی تلی مسلتقل و ملن ویتنلی

زندگی به ترتیب با ضرایب  1/22 ،1/37به دست آمد

استفاده غد .همننین در تمامی مراحل تحلیلل سلطح

که این نتیجه نیز معنیدار نبود  .)P<1/15در نمایلت

معنیداری  1/15در نظر گررته غد.

تنمللا وضللعیت سللطح تحصللیالت دارای ارتبللاط

بر اسا

 )111میباغند .امتیازهای هر مقیلا
در مقیا

معنیداری با کیفیت زندگی با زنان غلابل در بخلش
نتایج نشان داد کله بله ترتیلب  63/3درصلد از زنلان

بود .نتایج اغاره غده به طور خالصه غده در جلدوم

غابل در بخش رسمی دارای درآمد باالی سی میلیون

 1گزارش غدهاند.
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یافتهها

رسمی و بیر رسمی به ترتیب با ضرایب  1/12و 1/1

بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی بر کیفیت زندگی زنان

ابوالقاسم پور رضا و همکاران

جدول  :1بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی و متغیرهای دموگرافیک در زنان مورد بررسی
رسمی

وضعیت اشتغال

ضریب

P-Value

غیررسمی

ضریب

P-Value

متغیرهای دموگرافیک
تعداد (درصد)
درآمد

تحصیالت

گروه سنی

تعداد(درصد)
1/49

زير بیست میلیون ريال

(66)9/82

بین بیست تا سی میلیون ريال

(31 )21

(35)36/25

باالی سی میلیون ريال

(76 )14/68

(28)25

زير ديپلم

(61)8/91

ديپلم

(63)66/1

(43)38/39

لیسانس و باالتر از لیسانس

(89)79/51

(64)62/56

64- 23

(62)61/76

(45)41/67

24- 33

(37 )33/15

34- 43

(39)34/82

(21)67/85

≤44

(24)26/42

(29)25/89

1/37

1/62

1/36

1/66

1/16

(49)43/75

(55)49/6

(68)61/19

0/444

1/54

0/82

1/22

0/004
1/6

ویژه بعد جسمانی در زنان غابل رسمی ،نتایج بیانهر

غابل در بخش بیلر رسلمی داغلتند .در بلین ابعلاد

آن بود که به ترتیب بلاالترین و پلایینتلرین میلانهین

مختلف کیفیت زندگی ،به جزء بعد کارکرد جسمانی،

امتیاز در بعد اختالم نقش به خاطر سالمت جسمی و

هیچگونه تفاوت معنیداری در بین زنان غابل رسمی

کارکرد جسمی با میانهینهلای  82/73و  68/86بلود.

با بیر رسمی مشلاهده نهردیلد  .)P<1/15همننلین

همننین در بعد سالمت روانی در زنان غابل رسمی،

نمره کل میانهین کیفیت زندگی در زنان غابل رسمی

کارکرد اجتماعی و اختالم نقلش بله خلاطر سلالمت

 84/77بود که از میانهین نمره کیفیت زندگی در زنان

هیجانی با میلانهینهلای  82/49و  79/37بله ترتیلب

غابل بیر رسمی  78/95بیشتر بود که این تفلاوت از

باالترین و پایینترین میانهین امتیاز را داغتند .کارکرد

لحللاآ آمللاری معن لیدار بللود  .)P=1/14جللدوم 2

جسمی در بعد سالمت جسلمی و اخلتالم نقلش بله

میانهین ابعاد مختلف کیفیت زندگی و ارتبلاط آن بلا

خاطر سلالمت هیجلانی در بعلد سلالمت روانلی بله

نوع اغت،ام زنان را نشان میدهد.
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همننین در مورد ابعاد مختللف کیفیلت زنلدگی ،بله

ترتیب با  91/12و  83/63بیشتر میلانهین را در زنلان

بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی بر کیفیت زندگی زنان

ابوالقاسم پور رضا و همکاران

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

رسمی

وضعیت اشتغال

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

کارکرد جسمی

18/81±61/9

91/12±23/19

1/112

اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی

82/73±68/15

86/27±65/17

1/859

درد

78/68±63/78

85/79±9/51

1/371

سالمت عمومی

71/32±68/77

87/13±61/62

1/69

اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی

79/37±25/96

83/13±31/43

1/118

کارکرد اجتماعی

82/49±24/37

81/56±22/56

1/867

سالمتی هیجانی

82/15±64/37

86/91±68/71

1/992

انرژی /خستگی

86/13±24/78

82/37±69/31

1/932

78/95±63/1

84/77±61/26

1/14

سالمت روانی

سالمت جسمی

ابعاد کیفیت زندگی

نمره کل کیفیت زندگی

P-Value

اغت،ام زنان در بخش رسمی یک نوع رضایتمنلدی
بحث و نتیجهگیری

روانی برای زنان به وجود میآورد.

اقشار مختلف مورد توجه بسیاری از پژوهشهران قرار

ارتباط آن با نوع اغت،ام زنلان در غلمر تملران نتلایج

گررته است .توجه به ابعاد مختلف کیفیلت زنلدگی و

نشان داد که زنان دارای اغت،ام رسمی در تمامی ابعاد

بررسی عوامل مؤثر بر آن ،به عنلوان معیلاری جملت

کیفیت زندگی از میلانهین امتیلاز بیشلتری برخلوردار

اندازهگیری وضعیت رراهی معیشلتی اقشلار مختللف

بودند و وضعیت سالمتی خلود را در ابعلاد سلالمت

میگردد .در پژوهش حاضر که در بین زنان

روانی و جسمی بمتر از زنلان غلابل در بخلش بیلر

غابل رسمی و بیر رسمی غمر تمران انجا گررلت،

رسمی ارزیابی نمودند .که با نتایج مطالعله زنجلانی و

نتللایج نشللان داد کلله بلین ویژگلیهللای دموگراری لک

بیللات و جمش لیدی و همکللاران همخللوانی دارد 13

همنون درآمد و سن هیچ گونه ارتبلاطی معنلیداری

 .)12،همننین خلادمی در مطالعله خلود بلا در نظلر

با نوع اغت،ام زنان وجود نداغت؛ اگرچه بین سن ،به

گررتن امنیت غ،لی رسمی یا پیمانی بودن) و بررسی

عنوان یک مت،یر دموگراریک ،بلا نلوع اغلت،ام رابطله

تأثیر آن بر امنیلت غل،لی بله ایلن نتیجله رسلید کله

معنیداری وجود داغت.

کارمنللدان بللا وضللعیت اسللتخدا رسللمی نسللبت بلله

محسو

میانهین نمره عملکلرد جسلمانی و همننلین سلایر

کارمندان با وضعیت اغت،ام پیمانی که از امنیت غ،لی

نمرات در ابعاد هشتهانه کیفیت زندگی در زنان غابل

کمتری برخوردارند ،از کیفیت زندگی کاری بلاالتری

بخش رسلمی از زنلان غلابل در بخلش بیررسلمی

بمره میبرند  .)14اگرچه غکربیهی در مطالعه خلود

بیشتر بود که این با نتایج مطالعهای که توسط Saravi

به ارتباط و تأثیر منفی اغت،ام بر کیفیت زندگی زنلان

و همکاران در بین زنان غابل غمر زاهدان انجا داده

اغاره نموده است .بر این اسا

زنان بیشلتر احتملام

بود ،همخوانی دارد )11؛ بنابراین به نظر میرسد کله

دارد که بر اثر مسئولیتهای بیشتر و استر
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در سالیان اخیر توجه به کیفیت زندگی به ویژه در بین

همننین در بررسی ابعاد مختلف کیفیلت زنلدگی و

بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی بر کیفیت زندگی زنان

ابوالقاسم پور رضا و همکاران

ایفای چند نقش همزمان ،در وضعیت نامطلو تری از

نتایج مطالعه حاضر نبود و بین وضعیت غ،لی رلرد و

نظر سالمت قرار گیرند .)15

سالمت او بهعنوان یکی از مؤلفههای کیفیت زنلدگی

از سویی دیهر ارتباط معنیداری بین ابعلاد کیفیلت

ارتباط وجود داغت  .)16، 21در نمایت این پژوهش

زندگی ،به جزء بعد کارکرد جسمانی با نلوع اغلت،ام

نشان داد که تفلاوت معنلیداری بلین میلانهین نملره

نتایج این مطالعه ،بعد

کیفیت زنلدگی در بلین زنلان غلابل رسلمی و بیلر

جسمانی و کارکرد جسمانی کیفیلت زنلدگی در بلین

رسمی وجود داغت که این نتایج با نتلایج مطالعلهای

زنان غابل رسمی و بیر رسلمی تفلاوت معنلیداری

کلله توسللط  Saraviو همکللاران بلله بررس لی کیفی لت

داغت Ahmad-Nia .و  Schiemanدر مطالعه خلود

زندگی زنان غابل پرداخته بود ،همخوانی دارد .)21

نیز به این یارته دست پیدا کردند .)16 ،17

به نظر میرسد اغت،ام در بخش رسمی و بله تبلا آن

زنان مشاهده نهردید .بر اسا

در مطالعه حاضر ،نوع غ،ل تأثیری بر اختالم نقلش

وجود غلرایط و امتیلازات ررلاهی چلون بیملههلای

به خاطر سالمت هیجانی نداغت که این نتیجه منطبق

درمانی و درآمد ثابت خود به خود میتواند موجبلات

بللا سللایر مطالعللات و همننللین مطالعلله هاغللمی و

بمبود در سالمت غابلین در بخش رسلمی را رلراهم

همکاران که در آن به بررسی رابطه اغت،ام و کیفیلت

آورد که چنین امتیازاتی برای غابلین در بخلش بیلر

زنللدگی ز نللان غللابل در مراکللز بمداغللت و درمللان

رسمی وجود ندارد و به تبا آن غاهد کیفیت زنلدگی

غمرستان زابل پرداختند ،همخوانی دارد .)8 ،13، 18

و سالمت پایینتر زنان غابل در بخلش بیلر رسلمی

به نظر میرسد دلیل این امر ،تفاوت و اختالف نسلبتاا

نسبت به بخش رسمی هستیم.

اندک حقوق در دو بخلش رسلمی و بیلر رسلمی و
همننین رشارها و استر های ناغلی از محلیطهلای

پیشنهادها

رسمی کار باغد .همننین یارتههای مطالعه حلاکی از

بنابراین از آنجا که روز به روز غلاهد ارلزایش ورود

آن بود که نوع غ،ل تأثیری بر سالمت انرژی/خستهی

زنان به بازار کار کشور هسلتیم و بلا توجله بله علد
این نیروها توسط بخش رسمی کشلور ،رلراهم

همکاران همسو است )8؛ اگرچه در مطالعله عبلا

آوردن غرایط مساعد برای زنان میتواند بیش از پیش

زاده و همکاران ،نتلایج خلالف مطالعله حاضلر بلود

موجبات بمبود در کیفیت زندگی زنان را رراهم آورد؛

 .)19میتوان بیان نمود از آنجا که ساعات کلاری در

لذا ایجاد ررصتهای غ،لی مناسب در بخش رسمی،

بین زنان غابل بیررسمی بیشتر از زنان غابل رسمی

اعطای امتیازات مناسب همنون بیمه در بخلش بیلر

است؛ بنابراین انتظار میرود کله نلوع اغلت،ام دارای

رسمی ،نظارت بر قوانین کلار و همننلین آملوزش و

تأثیر معنیداری بر بعد انرژی و خستهی داغته باغلد.

ایجاد ررصتهای ارتقای سطح سرمایه انسلانی بلرای

همننین اختالف معنیداری در بعد سلالمت عملومی

زنان از جمله گا هایی است کله ملیتوانلد موجبلات

در ابعاد کیفیت زندگی در بین دو گروه زنلان غلابل

بمبود کیفیت زندگی در زنان غابل ،به ویژه غلابلین

رسمی با بیر رسمی مشلاهده نهردیلد در حلالی کله

بخش بیر رسمی را رراهم آورد.

نتایج مطالعه  Ahmad-Niaو جواهری و همکاران با
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ندارد که این نتایج بلا یارتلههلای مطالعله هاغلمی و

جذ

بررسی تأثیر اشتغال رسمی و غیررسمی بر کیفیت زندگی زنان

ابوالقاسم پور رضا و همکاران

. کمام تشکر را دارند،طرح همکاری کردند

سپاسگزاری

9312119114 این مقاله حاصل طرح پژوهشی با کلد
تعارض منافع

در دانشهاه علو پزغکی تمران با کد اخلالق

مصو

در ایللن پللژوهش هللیچگونلله تعللارض منللارا بللین

. بلللللللللودIR.TUMS.SPH.REC.1396.2972

.نویسندگان وجود نداغت

نویسللندگان از معاونللت پژوهش لی محتللر دانشللهاه
قدردانی کرده و نیز از تمامی بانوانی که در انجا این

[ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-08 ]
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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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