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 چکیده

سالا  و   06ین تأثیر عوامل جمعیتی و اجتماعی بر سطح سالمم  سالانمننا    بررسی حاضر به منظور تبی

ای مبتنی بر نظریال  گالرار   باالتر در شهر مشهن صورت گرفته اس . چارچوب نظری با رویکردی بین رشته

ای بالود  اسال .   گیری تصادفی طبقهجمعیتی و سرمای  اجتماعی اس . روش تحقیق پیمایشی و شیوۀ نمونه

بود  که برای جمع آماری  SF36نام  استاننارد سمم  نفر و ابزار سنجش، پرسش 076ری حجم نمون  آما

اطمعات از تکنیک مصاحبه استفاد  شن  اس . سازۀ سنجش سرمای  اجتماعی براساس مفاهیم نظری  پاتنام 

عتبالار محتالوا   نامه، عمو  بر استفاد  از شیوۀ اهای پرسشو کلمن تنظیم شن  اس  و در سنجش اعتبار ساز 

ناماله توسالض ضالری     ها تأیین شن  اس . همچنین، تأیین پایایی درونی پرسالش از طریق تحلیل عاملی، ساز 

متغیاّلر ، رگرسالیو    هالای تالک  های آمالاری آآزمالو   تحلیل دادها از طریق روشوانفای کرنباخ بود  و تجزیه

انجام شالن    EQSو  SPSSافزار دو نرم چننمتغیّر ، و در انتها، معادالت ساختاری و تحلیل مسیر( با کمک

اس . نتایج تحقیق نشا  داد  اس  که سمم  سانمننا  در شهر مشهن در حنّ متوسض اس ؛ اماّلا سالمم    

تالر، بالر سالمم     بود ، وضعی  اقتصادی مطلوبهمسرتر از زنا  اس . تحصیمت باالتر، دارایمردا  بیش

تماعی و سنّ، رابط  منفی با میزا  سمم  سانمننا  داشالته اسال .   تأثیر مثبتی دارد. افزیش میزا  انزوای اج

درصن از تغییالرات سالمم  سالانمننا  را تبیالین کالرد  و در       06سرمای  اجتماعی به عنوا  مؤثّرترین متغیّر، 

 .  درصن تغییرات سمم  توسض متغیّرهای تحقیق حاضر، تبیین شن  اس  77مجموع، 

 .، سانمننا ، سرمای  اجتماعی، مشهنخوردگیسمم ، سا  ها:کلیدواژه

                                                        
  ی مشهنعضو هیأت علمی دانشگا  فردوس 1
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 مقدّمه  . 1

 تر و یا درصن باالیی از کلّیننی که در آ  افراد سانمنن میزا  بیشآعنوا  فره ب ،1خوردگی جمعی سا 

شناسالی  ترین پیامنهای جمعی خود یکی از مهم،د. این پنین  ، شوتعریف می ،دهننجمعی  را تشکیل می

 باقی خواهالن مانالن   یکم ادامه یافته ووسراسر قر  بیس  که در بیستم اس  ی جمعی  در قر و ترکی  سنّ

 (.1730 آکمنتری،

 ٪36از این رقم  گرارنن.می سانگی 06جها  پا به  هرماهه یک میلیو  نفر در ،سازما  ملل طبق گزارش

بسالیار   ،شالن  خالورد  ینالن پیالری و سالا    آجا فرجایی که در آ  ؛کنننمیتوسعه زننگی حا در کشورهای در

یعنالی   ؛دو میلیارد نفالر  0606برآورد شن  اس  که تا سا   ،همچنین یافته اس تر از کشورهای توسعهسریع

، نیسالا  سالن خواهنالن داشال  آسالازما  بهناشال  جهالا        06باالی  ،زمین ۀجمعی  کر چهارمقری  به یک

0667). 

شالن  را خواهنالن   م  پیالر ترین سالرع  حرکال  باله سال    بیش 0606کشور را که تا سا   16سازما  ملل 

 کشالور امالارات  ایالن کشالورها،    از جمله ؛توسعه هستنندرحا  ،کشورهااین   هم معرفی کرد  اس . ،داش 

 و مواجه خواهن شالن  0611سا  به درصنی نسب   70سا  با رشن  06جمعی  افراد باالی اس  که در آ  

 ،شالن  در جهالا   ارات از نظر سرع  پیالر رسن. امدرصن می 70به  ،در این کشور سا  06درصن افراد باالی 

 درصنی جمعی  02نخس  جها  را به خود اختصاص خواهن داد. پس از این کشور، بحرین با رشن   رتب

م جهالا  از نظالر   سالوّ   رتبال  م را به خود اختصاص خواهالن داد و ایالرا  نیالز در   دوّ  رتب ،سا  خود 06باالی 

تالا   0611سا  ایرا  از سا   06باالی  افزایش جمعی بینی شن  اس . میزا  پیش ،سرع  پیرشن  جمعی 

درصالن جمعیال     77حالنود   0606رود در سالا   بینی شن  اس  و انتظار مالی درصن پیش 00بانغ بر  0606

جنوبی، ویتنام، کوبا، چین و ترینیالناد و توبالاگو    ۀکشورهای عما ، سنگاپور، کرسا  باشن.  06باالی  ،ایرا 

 انن.های چهارم تا دهم قرار گرفتهرتبه شن  درنیز از نظر سرع  پیر

نوزادا   ومیر کودکا  وکاهش مرگ و اخیر  ده دو ویژ  درهب ؛ه به کاهش سطح باروریباتوجّ ،در ایرا 

ای شالتاب قابالل ممحظاله    ،آینالن    دهال  چنالن  خوردگی جمعی  درافزایش امین به زننگی، سا  ،نتیجه در و

 .(1777 کوششی ؛1730 ،بهشتی ،وکیل نیاحم ؛1736عباسی شوازی، آ خواهن داش 

سالا    06این سا   میلیونی ایرا  در 70درصن جمعی   1/3دهن ایرا  نشا  می 1726نتایج سرشماری  

هالا نشالا    بینالی پالیش  .انالن سالن داشالته   ،باالتر سا  و 36درصن  0/1 باالتر و سا  و 00درصن  7/0 باالتر، و
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به بیش از  1726سا   درصن در 7/0از  باالتر سا  و 00ی  خوردگی جمعی  ایرا  برای جمعدهن، سا می

ینالن،  آایالن فر  در خواهالن رسالین.   ،1376سا   در درصن 00باالتر به بیش از  سا  و 06جمی   و درصن 12

 .(1726 مسکن ایرا ، شماری نفوس ورآس سمم  اس   نأمس ،خوردگا ترین مسائل سا یکی از مهم

 مثالل  ؛مالزمن  یالک بیمالاری   باله  حالناقل  ،ازسالانمننا   %3 حالنود  کاله در  نشا  داد (0666آ باری  مطانع

( نیالز نشالا  داد کاله    0660آ بررسی کانگر و مور .هستنن مبتم یحسّ قلبی یا اختم  هایفشارخو ، بیماری

 آ   نتیجال  کاله  شالونن مالی  دیگالر  هایوحس شنوایی بینایی، جمله از ؛حسی دمتعنّ دچاراختمالت سانمننا 

 اس .  زننگی کیفی  کاهش دیگرا  و به وابستگی تنریجی افزایش ،اجتماعی هایموقعی  شن محنود

کاله   اننبه رسمی  شناخته رااین موضوع  ،ایهای سمم  عمومی در سراسر جها  به طور فزاینن برنامه

عوامالل   عوامالل اجتمالاعی،   ای اززننگی فالرد و طیالف گسالترد     ۀعوامل ژنتیکی، شیو از میزا  سمم  افراد

، 0؛ کینال  1222، 1آسالازما  بهناشال  جهالانی    پالریرد ثیر مالی أمحیطی تگی، اقتصادی، سیاسی و زیس فرهن

0666.) 

ماننالن تحصالیمت، درآمالن، فعانیال  شالغلی، شالرایض        ؛های معمو  اجتماعی و اقتصادیویژگی جنای از

، اجتمالاعی  روابالض کین دارنن که باله  أت 7اهمی  عوامل اجتماعیبر  برخی از مطانعات اخیر وکاری، سکونتی

 و درمالا  فالردی را توضالیح دهنالن     سالمم  شالونن تالا   انسجام اجتماعی یا محرومی  اجتماعی مربالو  مالی  

ناسالایی  شبه  گزارش کمیسیو  سازما  بهناش  جهانی، این رابطه، در .(0660مارموت،  ؛0660، 3آویلکسن

 ثیر را بالازگو أنی از ایالن تال  شالواه  اشار  دارد و سمم ، بر رثّؤترین عوامل معوامل اجتماعی به عنوا  مهم

 کننالن مالی  های سمم  عمومی معرفیها شرایض مناسبی برای سیاس این اس  که آ  ۀدهننکه نشا  نکنمی

 تو تعالامم  پیونالنها این عوامل که به  (.0663، کاهش دهنن آاپستینهای سمم  را تا شکاف میا  نابرابری

 ارتبا  دارنن.  0اجتماعی  سرمایبه طور نزدیکی با مفهوم  ،اجتماعی اشار  دارنن
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اجتماعی   وجود داشتنن که وضعی  سمم  را به سرمای گرشته شواهنی از کشورهای مختلف  در ده

 ؛0663، 7سالروئو  و 0آدبرنالن  گیالری شالن  بودنالن   انالناز   1که اغل  توسض مشارک  اجتماعی دادننمی پیونن

 .(1772 پور،شارع ؛1736، اجتهادی؛ 0667م، اسم؛ 0667، 0هومبرس ؛0663 0براو  شفلر ؛0662، 3جاستو

 کیفیال  زنالنگی   و سالمم   ۀویالژ  ۀکننالن اجتماعی یالک تعیالین    رسن که سرمایبه نظر می ،این اساس بر

 .(1730 ،نهسایی زاد ، ماجنی ؛1730 ،نازمحمن و غفاریآ باشنمی

 بالر  اجتمالاعی   رمایسال  ثیرأتال  نیالز  (1737 ،جمانی سلیمانی،؛ داگمس؛ 0666 ،آکاواچی مختلف مطانعات

 بالا  اجتمالاعی   سرمای ،دهنمیتحقیقات نشا   ،همچنین اس . کرد ین أیت را اجتماعی افراد و روانی سمم 

 آپاتنالام،  دارد مسالتقیم   رابطال  ،کالاهش فقالر   و بختالی خوش احساس سمم ، وضع بهبود ومیر،مرگ کاهش

وینسالترا،  آ تننرستی با اجتماعی  سرمای ،چنینهم .(1730 فیروزآبادی، و ازکیا؛ 1277 راهن، و برهم ؛0666

، آحیالات  زنالنگی  باله  امین افزایش و نوزادا  میر و مرگ کاهش (،0667 گریو،آ یملّ و یمحلّ  توسع (1733

  رابطال  (0660 نالا،، آک کشالورها  درآمن رشن  همچنین ( و0667 آنوفلین، اجتماعی و مننی مشارک  (0667

  .دارد مستقیم

عنالوا   ه توانن بال می، ویژ  سانمننا  داردهثیر مستقیمی که بر سمم  افراد وبأاجتماعی عمو  برت  سرمای

 .ثیر بگراردأبر نابرابرهای سمم  ت ایر واسطهیک متغیّ

چرا که موج   ؛ثیر دارننأسمم  ت ( معتقن اس  که نابرابری اجتماعی و اقتصادی بر1220ویلکینسو  آ

توانالن باله عنالوا     اجتماعی مالی   دهن که سرمای( نشا  می1222آکمپبل  نن.شواجتماعی می  فرسایش سرمای

 عمالل کنالن.   ،از طریق کاهش اثرات فقنا  منالابع اقتصالادی  اجتماعی و اقتصادی  صنماتبرابر  در یک سپر

هالای  برخالی شالاخ    ،اجتماعی -رهای اقتصادینشا  داد پس از کنتر  طیف وسیعی از متغیّ (1222کوپر آ

 انن.روی شاخ  سمم  داشتهبسیار کمی را  اثر مستقل ،اجتماعی  سرمای

نه مورد توجه أاین مس ،خوردگی جمعی  ایرا ایرا  نیز با توجه به رونن سا  شن  درتحقیقات انجامدر 

 والترونالن تحّال   خوردگی جمعیتی سانمننا  ایالرا  و سا  یننآضمن بیا  فر ،در این راستا .قرار گرفته اس 

هالای  شالبکه  چالو  حمایال  اجتمالاعی،   هالم  ی؛هایثیر شاخ أت ،ایرشته ن  اس  با نگاهی بینشسعی  ،آ 
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شالمس  و  میرزایالی سالمم  سالانمننا  آ   ،(1730 ،کوششیرا  با ترتیبات زننگی افراد سانمنن آاجتماعی هم

 کاو  فیالروز،  میرزایی وآ کیفی  زننگی آنا  و (1732، اسماعیلی؛ 1732 ،کریمیو  منیؤم ؛1733 رخی،قهف

ارتبالا  بالا    در (1732، ، حریرچالی، مثنالوی، رهگالرر، اکبریالا     قاسمی؛ 1732 ،قاسمی ؛1730 ،کلنی ؛1733

رهای جمعیتالی،  ه به متغیّدنبا  آ  اس  تا عمو  بر توجّه تحقیق حاضر ب ،این رو از .شودبررسی  دیگریک

 یکالای خوداتّ گالرار بالر  ثیرأر تطالو  زنالنگی سالانمننا  و متغیّال      عنالوا  اننوختال  ه اجتماعی را ب  ثیر سرمایأت

اجتمالاعی   -روانالی  سمم  فیزیکی، گراری آ  برثیرأاز طریق مکانیزم تو در ارتبا  با سممتشا   ،سانمننا 

بالا   شالهر کشالور  مین کالم  دوّ کهوباالتر شهر مشهن  سا  06میا  جمعی   درها بررسی کنن. این بررسی آ 

  .انجام شن  اس  باشن،می 06درصن جمعی  باالی  0/0و بیش از نفر  0366666جمعیتی بانغ بر 

 سالا  و  06 سالانمننا   سالمم   ۀکنننعوامل تبیین مکانیزم، شناخ  علمی، بعن در پژوهش ایناز هنف 

 نظالر  مالورد  سالانمنن  افالراد  زنالنگی  طو  اجتماعی حاصل در  سرمای تکیه بر با ،مشهن شهر ساکن در باالتر

 هالای سیاسال   نتخابا جه  الزم هایمینهز د کرفراهم علمی، شناخ  به عطف با نیز عملی بعن در .اس 

 سیاسال   اصاللی  ًمحالور  اساسالا  کاله  چالرا  ؛س ا بررسی اینهنف ، رثّؤم اجرایی هایبرنامه نوینت و مناس 

 و علالل  رد کال روشالن  و جمعیتالی  ویالژ  هب ؛اجتماعی لئمسا از گرارا سیاس در،  به داد شکل ،پژوهشی

 سانمننا  اس .سمم    نأمس و اجتماعی لئمسا مختلفهای حلرا 

سالا  آسالانمننا (    06بالاالی   وضالعی  سالمم  افالراد   به دنبا  پاسخ به این سؤا  اس  کاله  این تحقیق 

 و مورد بررسی آشهر مشهن( چگوناله اسال     اجتماعی در نمون -اقتصادی های جمعیتی وبرحس  شاخ 

ثیر أتحال  تال   ،نالناز  چاله ا  مورد بررسالی تالا    نمون روانی در تفاوت احتمانی سطح سمم  فیزیکی وکه این

 و های جهانی سالمم  رهای مطرح در بررسیعنوا  یکی از متغیّه ب ،اجتماعی  غیرمستقیم سرمای مستقیم و

 اس .اخیر   ده دو ویژ  درهب

 تحقیق چارچوب نظری. 0

 نیاله در عامالل اوّ های جمعیتی، کاهش تونّن در مراحل نخستین دگرگونی، 1انتقا  جمعیتی  براساس نظری

دارای حالنود گسالترش آ  درایالن رابطاله      و زمالا   ،خوردگی اس  آسالرع  پینایش سا  ن دام ننی وبزما 

کاهش  ،یابنبعنی ادامه می گرارهای جمعیتی به مراحل ها وگونه که دگرگونیهرچنن هما  اهمی  اس (.

 نسالبی گیالری شالاخ    شالکل  تالری در عامالل مهالم   ،طور روزافزونیه بتر افراد مسن ویژ  درهب ؛مرگ و میر

ها دشواری دسترسی به کمک ،کاهش زادوونن شود. یکی از پیامنهای مهمّخوردگا  میی سا های سنّگرو 

                                                        
1 Demographic transition 
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تالر( بالرای دریافال  کمالک مراجعاله      های آتی آجالوا  های خویشاوننا  نزدیک اس  که به نسلمساعنت و

تالر پیشالرفته کاله    ویالژ  در منالاطق کالم   هبال  ؛تر داردی بر رفا ِ افراد مسنینن احتماالً تاًثیر مهمّآکننن. این فرمی

 وار  تامسالو ، آ شالود هالا فالراهم مالی   طور عمن  از سوی خانواد ه های اجتماعی برای افراد مسن بحمای 

 (.1237کر، بم؛ 1237 نوتستین، ؛0660 ،جا  ویک ؛126، ص. 1277

در  هالم  ،نیابال نسب  به کاللّ جمعیال  افالزایش مالی     ،هایی کوتا دور  هنگامی که میزا  جمعی  مسن در

تنظالیم شالرایض    ،و اقتصالادی  1، برای نهادهای اجتماعییافتهتر توسعههم در مناطق کم کشورهای پیشرفته و

 شود.دشوار می

رونالن   بالا  توسعهکشورهای درحا  در 0یکی از تبعات اخیر انتقا  اپینمیونوژیک ،پرستو   راساس نظریب

ایالن  شالونن، وضالعی  اپیالنمیونوژیک    ل میئورگی ناخسا  سانی وافزایشی نسب  جمعیتی که به سنین میا 

ساال  به جالای  ل بهناشتی بزرگئمسا ها وبیماری ۀکنننمنعکس ،ایطور فزاینن ه ب دسته از کشورهاس  که

 ۀعلالل عمالن   ،حالواد   هالای ناشالی از سالوانح و   جراحال   مزمن و زا وهای درو بیماری .اطفا  شن  اس 

ناسالایی عوامالل   ش از طالرف دیگالر،  . سالازد سانمننا  را ضالروری مالی   ه به سمم که توجّانن ومیر شن مرگ

هالا شالرایض مناسالبی بالرای     این اس  که آ  ۀدهننسمم ، نشا  بر رثّؤترین عوامل ماجتماعی به عنوا  مهم

ایالن   که در کاهش دهننهای سمم  را برابریتا شکاف میا  نا کنننمی های سمم  عمومی معرفیسیاس 

 .(1737، حسینی رودبارکی و ایما ، مرادیآ اس  ای برخوردار ماعی از اهمی  ویژاجت  سرمای ،میا 

 ی معاشالرت، عضالوی  در  یماننالن توانالا   ی؛هالای جنبه اس  که شامل اجتماعی یک مفهوم گسترد   سرمای

کنن که اصالل  یم و بیا مور مننی اس . های اجتماعی وفعانی  و روابض متقابل های اجتماعی، اعتماد،شبکه

درو   تا چه حالن در  شن اجتماعی تشکیل  این باشن که سرمای، رسناین مفهوم به نظر می در پش  ساسیا

ق و هویال  مالننی   تعلّال  اجتمالاع و احسالاس   و 7هالای اجتمالاعی  در روابض خانواد ، شبکه افراد تعبیه شن  و

 .(1736 ،شریفیا  ثانی به نقل از 1222، ومورآ دشوممحظه می

تالراین تعالاریف را   امالا بالیش   ؛اجتمالاعی متفالاوت اسال        با تعریف مفهوم سرمایمبانی نظری در ارتبا

  .ممحظه کرد (1227رابرت پاتنام آ ( و1233(، جیمز کلمن آ1230کارهای پیر بوردیو آ توا  درمی

                                                        
1 Social institutions 
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بیالا   او  .کنالن تعریالف مالی   های اجتماعی و ارتباطاتشبکه بستردر  رااجتماعی   سرمای (1230آبوردیو 

باله اشالترا، گراشالته     ،هویال   نات وع مبادالت، تعهّال تجمّ  در نتیج ،در شبکه ارتباطات یک فرد کنن کهمی

 آورد.را برای افراد فراهم میدسترسی به منابع  پشتیبانی بانقو  و  ارائ موجباتکه  شودمی

و هالا  از روابالض اجتمالاعی میالا  خالانواد      منبعیاجتماعی   سرمای اس  که عقین بر این  (1233آکلمن  

اجتماعالات تعریالف    در کلیالنی   صال باله عنالوا  یالک مشخّ    را اجتماعی  سرمای (1227آم ا. پاتناجتماع اس 

همکالاری   ،ق افراد به اجتماعشا که منبعی از احساس تعلّازآ اجتماعی فراتر   سرمای . در تعریف او،کننمی

هالای  در فعانیال   مشالارک   ۀدربرگیرنالن  باشالن،  نگرش مثب  به نهادهالا  اعتماد و و ، روابض متقابلاجتماعی

 .(1730 ،فیروزآبادیو  پورناطقآ اس  اجتماعی و یا مشارک  مننی

وضعی  سمم   اجتماعی در    و معلونی سرمایثیر علّأبا این حا ، تنها مطانعات اننکی، شواهنی از ت

  مالاعی، نتیجال  اجت    نشن  اس  که آیا سالرمای خوبی مشخّنه بهأ( و این مس0667 ،هومبرسآ اننارائه داد 

(. 0667 ،کالاواچی آ ؟یالا خیالر   باشناجتماعی می  سرمای  یا آیا سمم  خوب نتیج ؟باشنسمم  خوب می

باشالن کاله آیالا    ارزیابی این مالورد مالی  موضوع دیگری که اخیراً در ادبیات این پژوهش به وجود آمن  اس  

 نهأنظرگرفتن این مسبا در ؟یا خیر در تمام طبقات جمعیتی دارد ،سمم  ثیر حفاظتی برأاجتماعی، ت  سرمای

هالای  محالنودی   یالا  دنیالل بازنشسالتگی   های اجتماعی بهدر فعانی  تا تری دارننتر زما  بیشافراد مسن که

سالمم    ۀکننالن یالک تعیالین   ،اجتمالاعی   د که سرمایکرتوا  چنین استنال  می ،شرک  کنننتر کمخانوادگی 

گونه فرض کرد که مشارک  اجتماعی در میالا  جمعیال    وا  اینتمی ،. در مقابلاس  تر در افراد مسنقوی

 ؛1220 ،مالوئن آ تر اسال  کمهای بسیاری از افراد، ناشی از خواسته فشار نقش  دار به علّا  یا زنا  خانهفعّ

 (.0663 ،روزاریو؛ 0666 کاالت،

 (پژوهش نظری چارچوب به توجّه های تحقیق )بافرضیه

، فیالن   و ، هالارنی فری تالا،  ؛0663، کاواچی؛ 1230 ،بوردیوآ اخیر  ده دوشن  در نتایج تحقیقات انجام

؛ 0660، فیالروز آبالادی   و ازکیالا ؛ 1227، وراهالن  بالرهم ؛ 0660، داگمس؛ 1233، کلمن؛ 1227، ماپاتن؛ 0667

، نیالونی  گتیال  فر ؛0667، میشالل جاسالتو   و پل گریگنالا   فورانس دورگنا ، ؛0663، توردی ؛1733، وینسترا

 کین داشته اس .أسمم  سانمننا  ت مهم در ۀکنننعنوا  یک تببینه اجتماعی ب  یر سرمایثأت بر (0666

اعتمالاد   شامل: حمایال  اجتمالاعی،   ؛اجتماعی  سرمای ابعاد ارتبا  با شن  درهای انجامبررسی ،همچنین 

 ؛1730، کوششالی  ؛0660، دسالوزا  ؛1227، اسالچرا  آ روابض اجتمالاعی   مشارک  اجتماعی و شبک اجتماعی،

، کالاو  فیالروز   میرزایالی و  ؛1732، اسالماعیلی  ؛1732، کریمالی و منی ؤمال  ؛1733، رخالی شمس قهفو  میرزایی
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ایالن   بین این ابعاد با سمم  افراد سانمنن اس . بر  رابط ۀدهنننشا  (،1732، قاسمی ؛1730، کلنی؛ 1733

اد سانمنن، شاخ  سمم  تر در میا  افر( سرمای  اجتماعی بیش1این فرض مورد بررسی اس  که:  ،اساس
 بخشن.میها را بهبود آ 

و هالریس   (، بالراو  1202آ نیگالتن  (،1203آ شالینوردنیک  هانین  (،1272آ هام ودا  فریس مطانعات در

 اسالماعیلی (، 1737آ زاد علالی سالیف   (،1770آ محسالنی  (،1730آ براتی سن  ،(0661آ آنب  سیلورا (،1237آ

انالزوای اجتمالاعی    بالین   بالر رابطال   ،(0661کالونن آ  و (1737آ سالین پورحو  نیالا وردیعلی ریاحی، (،1732آ

انزوای اجتماعی  (0: کهشود این فرض مطرح می ،ن  اس . بنابراینشکین أت هاآ  سطح سمم  سانمننا  و

 کنن. ها را تضعیف میسانمننا ، شاخ  سمم  آ 
گالرمن  نظریالات و تحقیقالات   جمعیتی و اجتمالاعی بالا سالمم  افالراد سالانمنن در       ارتبا  بین متغیّرهای

 (،0667آ نالوح (، 1220آ ویلکینسالو  ( 1222(، کوپر آ1222(، کمپیل آ0667آ گریو(، 0660، کنا، آ(0660آ

مالورد  ( 1737آ حسالینی رودبالارکی  و یما ، مرادی ، ا(1733رخی آفشمس قهو  (، میرزایی1732اسماعیلی آ

تالری نسالب  باله    نمنن، وضعی  سمم  پالایین دهنن، زنا  ساها نشا  میتأکین قرار گرفته اس . این بررسی

تالری هسالتنن. همچنالین، سالانمننا  دارای     تالر نیالز در وضالعی  سالمم  پالایین     مردا  دارنن. سانمننا  مسن

تر و یا دارای همسر از شاخ  سمم  باالتری برخوردارنن. بر این اسالاس،  تحصیمت باالتر، فرزننا  بیش

چالو  سالن، جالنس، وضالعی  زناشالویی،      اجتماعی هم -یتیهای جمع( ویژگی7 شود که:این فرض بررسی

عالمو  بالرآ ، براسالاس    ؛ ها تأثیرگرار اسال  تحصیمت و تعناد فرزننا  افراد سانمنن بر شاخ  سمم  آ 

شالمس  و (، میرزایالی  1732اسالماعیلی آ ، (0667آویچالود   (،1737آ زاد سالیف  (،1776مطانعات سالام آرام آ 

شرایض اقتصادی بر سمم  افراد تأثیرگرار اسال . از ایالن رو،    (،1730آ امیری و رحمانی ،(1733رخی آفقه

تالر و رفالا    وابستگی اقتصادی کم چو  درآمن باالتر،های اقتصادی؛ هم( مزیّ 3 این فرض مطرح اس  که:

 بخشن.اجتماعی باالتر، شاخ  سمم  سانمننا  را بهبود می

 1تحقیق  شناسیروش. 3

 روش تحقیق. 1. 3

هالای  ویژگالی  ارتبالا  بالا سالطح سالمم  سالانمننا  و      اعاتی وسالیع در دنبا  اطلّه جا که بآ از  تحقیق این

 طریالق  از و آماری جامع  کلّ به پریرتعمیم نتایج به یابیدس  به منظور ،هااقتصادی و اجتماعی آ  جمعیتی،

                                                        
1 Research Methodology 



 551                                           ...سمم تأثیر سرمای  اجتماعی بر                                          اولشمارة 

در  این پژوهشیی که جااز آ  ،عمو  بر این ؛اس  1از نوع پیمایشی حاضر بود  اس . تحقیق فمعرّ اینمونه

 وه باله معیالار کالاربرد    بالا توجّال   وبود   0مقطعینوع تحقیقات  از ،صورت گرفته 1720-1727یک مقطع زمانی 

به نحاظ و  کاربردی اس  د،گیرقرار میخوردگا  های مرتبض با امور سا سازما  ۀنتایج آ  مورد استفاد کهاین

محسوب  ی یا تبیینی نیزنوع تحقیقات علّ از ،پردازدمی 7وابسته رهای مستقل وبین متغیّ  که به بررسی رابطاین

 د.شومی

 گیریجامعۀ آماری، حجم نمونه و شیوة نمونه .2. 3

ها براساس سا  و باالتر شهر مشهن که تعناد آ  06جمعی   پژوهش، این در مطانعه مورد آماری  جامع

 ن  اس شرا شامل  (0،700،003آ   شهر مشهنجمعی درصن کلّ 0.0نفر بود  و  060303 ،1726آمار سا  

 دس  آمن  اس .ه ب 076حجم نمونه برابر با  ،های فرمو  کوکرا فرضه به پیشبا توجّ و

واحن مشالاهن    تصادفی ساد  اس . واحن آماری خانوار و ای وگیری ترکیبی از روش طبقهنمونه ۀشیو 

 .اس درو  واحن آماری  در، باالتر یا سا  و 06فرد 

 ابزار تحقیق .3. 3

  نامال بالاالتر در شالهر مشالهن از پرسالش     سا  و 06برای سنجش سطح سمم  سانمننا   ،این بررسی در

سمم   ا ،ؤس 70طریق  و از  ساخته شن 3ویر و شربور وسیل   بهاستفاد  شن  اس  که  SF-36استاننارد 

گیالری سالمم    ی از معتبرترین ابزار انالناز  یک هن ودمی افراد سانمنن را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار

 د. شوعمومی در مطانعات جهانی محسوب می

 -روانالی  و 0شامل سالمم  فیزیکالی   ؛بعن باالتر در دو سا  و 06مقیاس سنجش سمم  سانمننا  باالی

تر سالمم  بالاال    منزن باالتر به ۀو نمر در بر گرفته اس را  166تا  6سنجش شن  که نمرات بین  0اجتماعی

اسال  و ضالرای  همسالانی درونالی      شالن  ییالن  أناماله در جمعیال  ایرانالی ت   پایایی این پرسش و اس . اعتبار

زمانی یک هفتاله بالین     ها با فاصلو ضرای  بازآزمایی آ  30/6تا  76/6آ  بین   گانهش های مقیاسخرد 

هالا، افالراد سالانم را از    توانن در تمام شاخ نامه میاین پرسش ،گزارش شن  اس . همچنین 72/6تا  37/6

اجتماعی درو  گروهالی    بعن سرمای دو اجتماعی از  همچنین برای سنجش سرمای.، ننکافراد بیمار تفکیک 
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گیالری  انالناز   166تالا   6 ۀبالاز  هالا در ن  اسال . تمالامی سالاز    شساخته استفاد  قمحقّ  نامپیوننی ازپرسش و

 انن.شن 

 اعتبار و روائی ابزار تحقیق .4. 3

از طریق تحلیالل   ،نظرا  از نظر محتوایییین صاح أعمو  بر ت ،های سنجش در من  تحقیق زتمامی سا

 اس .  شن یین أنفای کرنباخ تآها نیز از طریق پایایی آ  اعتبارسنجی شن  و ،عاملی
 

 آزمون پایایی ابزار تحقیق برحسب ضریب آلفای کرنباخ -1جدول 

 نباخضریب آلفای کر های نهاییتعداد گویه شاخص
 262/6 07 سرمای  اجتماعی
 311/6 0 مشارک  مرهبی
 02/6 0 مشارک  مننی

 ضری  آنفای کرنباخ های نهاییتعناد گویه شاخ 
 312/6 11 مشارک  اجتماعی

 302/6 0 اعتماد اجتماعی درو  گروهی
 306/6 7 یافتهاعتماد اجتماعی تعمیم
 310/6 17 اعتماد اجتماعی
 316/6 0 حمای  عاطفی
 030/6 0 حمای  ابزاری
 362/6 0 حمای  اطمعاتی
 303/6 10 حمای  اجتماعی

 767/6 0 کمی  روابض اجتماعی
 332/6 2 کیفی  روابض اجتماعی

 373/6 13 شبک  روابض اجتماعی
 216/6 13 سمم  روانی و عملکرد اجتماع

 237/6 00 سمم  فیزیکی آجسمانی(

 SF36 70 207/6سمم  
 

 وتحلیل شیوة تجزیه .5 .3

های مستقل با متغیّالر  های خطّی و رابط  بین متغیّرها، برازش من در این بررسی، عمو  بر توصیف داد 

وابسته را به کمک تحلیالل رگرسالیونی دومتغیاّلر  و چنالنمتغیّر  دنبالا  کالرد  و سالپس، در بررسالی مالن  و          
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بهر  گرفته شن  اس . از EQS)1افزار آر وابسته، از نرمهای تحقیق و تأثیرات متغیّرهای مستقل بر متغیّساز 

 های تحقیق، سه هنف مورد نظر بود  اس :وتحلیل داد تجزیه

های، سمم  سانمننا ، سرمای  اجتماعی، انزوای اجتماعی، شالرایض اقتصالادی، و   تحلیل عاملی ساز  -1

زمالا  تالأثیرات مسالتقیم و    رسالی هالم  متغیّرهای تحقیالق باله منظالور بر   0تحلیل مسیر  -0های جمعیتی ویژگی

ها در بخش تحلیالل رگرسالیونی   غیرمستقیم متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابست  سمم  که تأثیرات مستقیم آ 

تلفیق تحلیل عاملی و تحلیل مسیر در قان  یک من ، با استفاد  از معالادالت سالاختاری    -7نیز بررسی شن. 

 ئوریک. و آزمو  برازش آ  مبتنی بر من  مفهومی ت
 

 های تحقیقیافته .4

 اجتماعی سالمندان -های جمعیتی و اقتصادیویژگی. 1. 4

 076هالا آ دهن، میانگین سالنّی در میالا  آ   سا  و باالتر در شهر مشهن نشا  می 06های سانمننا  ویژگی

د سالانمننا   سطح سالوا  انن.درصن را زنا  تشکیل داد  37ها را مردا  و درصن آ  07سا  بود  که  76نفر( 

های تر، سطح سواد باالتر از کوهورتمرد بیش از زنا  سانمنن در هر گرو  سنّی اس  و در سانمننا  جوا 

درصالن مالردا  و    7/00سالواد،  درصن زنا  سانمنن کم 0/73درصن مردا  و  1/01تر اس . در مجموع، مسن

 ، تحصالیمت بالاالتر از دیالپلم    درصالن زنالا   0/0درصالن مالردا  و    0/10درصن زنا  در حنّ متوسض و  1/12

دهالن و بالا نتالایج    هالای سالنّی نشالا  مالی    آدانشگاهی( دارنن که سطح سواد پایینی را در میا  این کوهالورت 

 ایرا  مطابق  دارد. 1726سرشماری 

درصن زنا  سالانمنن دارای همسالر هسالتنن. .ایالن      0/03درصن مردا  و  3/33از نظر وضعی  زناشویی، 

 0/32و  7/21ری، به ترتیال   نا  سانمنن، طبق نتایج سرشماری در کلّ مناطق شهشاخ  در میا  مردا  و ز

درصن برای زنا  بود  اس  که در مجموع و طبق  7/32درصن برای مردا  و  1/20درصن و در شهر مشهن 

درصن زنا ، فاقن همسر هستنن و نسب  باله مالردا  سالانمنن باله حمایال        06هر سه دسته اطمعات، حنود 

ی جمعیتی در طو  زننگی، عمومی  زیالادی  هاتری نیازمنن هستنن. پنینۀ طمق در میا  این کوهورتبیش

 ننارد و حنود یک درصن اس .

                                                        
1 Struc tura l  Equat ion Modeling Software  

2 Path analysis 
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نشالا    1726شالن  از تحقیالق و سرشالماری    ویژگی زناشویی سانمننا  در هر سه دسته اطّمعات حاصل

انالن و  دهن زنا  به طور قابالل تالوجهی، بالیش از مالردا  همسالرا  خالود را در اثالر فالوت از دسال  داد          می

 تر زنا  نسب  به مردا  اس .ن به دنیل امین به زننگی بیشپریرتر هستنن که ایآسی 

 00.7و از میالا  مالردا     7/0درصن سانمننا ، فعانی  شغلی دارنن کاله از میالا  زنالا      10.0در مجموع، 

سالا  و بالاالتر،    06از کلّ جمعی   1726آمن  از سرشماری دس شود. طبق اطّمعات بهدرصن را شامل می

شالود. در  درصالن را شالامل مالی    0/0درصن و در میا  زنا ،  2/07در میا  مردا   درصن شاغل هستننکه 10

درصن سانمننا  شاغل هسالتنن. ایالن درصالن در میالا       06شهر مشهن نیز براساس اطّمعات سرشماری، تنها 

 درصن اس . 30/3درصن و در میا  زنا   3/70مردا  

تر از یک میلیالو  تومالا (   رآمنی پایینآکمدرصن سانمننا  د 2/37از نظر شرایض اقتصادی، در مجموع، 

درصالن ایالن سالطح از درآمالن ماهیاناله را       0/20درصن و در میالا  زنالا ،    3/37انن .که در میا  مردا ، داشته

هالای سالانمننی نامناسال  اسال  و در ایالن      انن. بنابراین وضعی  درآمنی سانمننا ، با توجّه به هزینهداشته

 پریرتر هستنن.رابطه، زنا  آسی 
 

 مقیاس سنجش سالمت سالمندان .2. 4

 نام  استاننارد در شهر مشهن، برابر میانگین نمرۀ کلّ مقیاس سمم  سانمننا  براساس پرسش

باشن. از این رو، سطح سمم  سانمننا  در شهر مشهن، در حنّ متوسض ارزیالابی  ( می166آاز  72/07با 

انمننا ، نشا  داد که میانگین نمرۀ سمم  جسالمانی  تر براساس ابعاد اصلی سمم  سشود. بررسی بیشمی

اسال .   70/02و میانگین مقیاس سمم  روانی و عملکالرد اجتمالاعی سالانمننا  برابالر بالا       17/01ها برابرآ 

تر از وضعی  سمم  روانالی و عملکالرد   بنابراین، وضعی  سمم  سانمننا  مشهن در بعن جسمانی، پایین

توانن تح  تأثیر فضای معنوی شهر مشهن و وجود مرقن حضالرت  تفاوت می ها قرار دارد. ایناجتماعی آ 

 های روحی و روانی و نشا  معنوی سانمننا  تأثیرگرار بود  اس .رضا آع( باشن که در کاهش آالم و رنج
 

 میانگین نمرة سالمت سالمندان شهر مشهد -2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد سالمت

 30/07 17/01 003 فیزیکی سمم  کلّ ۀنمر

 16/00 70/02 002 وروانی اجتماعی سمم  کلّ ۀنمر

 02/07 72/07 003 سمم  کلّ ۀنمر
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 میانگین نمرة سالمت سالمندان شهر مشهد -3جدول 

تبۀ ابعاد سالمت ر

 سالمندان

ابعاد سالمت 

 سالمندان
 انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین تعداد

 1/07 27/6 1/00 002 یروان سمم  1

 2/07 17/1 3/07 002 اجتماعی عملکرد 0

 2/02 00/1 7/03 003 جسمانی درد 7

 7/07 22/6 3/00 002 سرزننگی 3

 0/30 23/1 0/07 002 عاطفی نقش 0

 0/03 61/1 1/00 002 عمومی سمم  0

 0/02 07/1 06 002 فیزیکی عمکرد 7

 0/30 32/1 1/33 002 فیزیکی نقش 3

 

 

 

 اجتماعی ۀنتایج مقیاس سرمای. 3. 4

اجتماعی حاصل از ابعالاد آمشالارک  اجتمالاعی، روابالض اجتمالاعی، حمایال         ۀمیانگین کلّ سرمای ۀرنم

تر از حنّ متوسض میالانگین از  به دس  آمن  اس  که سطح پایین 166از  0/36اجتماعی و اعتماد اجتماعی( 

اجتماعی در نزد مالردا    ۀدهن. انبته سرمایمشهن نشا  میاجتماعی را در میا  سانمننا  شهر  ۀسرمای ۀنمر

 ( اس .0/77( بیش از زنا  آ0/37آ

اجتماعی، داشتن روابض اجتماعی نسبتاً مناس  از نظر  ۀترین برخورداری سانمننا  در ابعاد سرمایبیش

نیز مردا  در سالطح  ها و دوستانشا  اس . در این رابطه محلّیکمی و کیفی با اطرافیا  و خویشاوننا  و هم

 تری از زنا  قرار دارنن. روابض اجتماعی قوی

دهن، اعتماد اجتماعی سانمننا  در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد و اعتمالاد  به نحاظ اعتماد اجتماعی نیز نتایج نشا  می

ردا  از اعتماد اجتماعی دیگر ننارنن؛ امّا م( سانمننا ، تفاوت چننانی بایک7/30( و برو  گروهی آ02/31درو  گروهی آ

 ( برخوردار هستنن.23/73( نسب  به زنا  آ30باالتری آ

تر نسالب   اجتماعی، سانمننا  روابض اجتماعی و اعتماد اجتماعی وضعی  مطلوب ۀدر میا  ابعاد سرمای

به مشارک  اجتماعی و حمای  اجتماعی برخوردار دارنن. از نظر مشالارک ، مشالارک  مالرهبی سالانمننا ،     

باشن. در این میالا ،  های مننی آشرک  در انجمن عضوی  احزاب و تشکّل و غیر ( میر از مشارک تبیش

مالرهبی و مالننی مشالارک  دارنالن. در ارتبالا  بالا حمایال          ۀتر از مردا  در هالر دو زمالین  زنا  سانمنن، کم

مّالا از نظالر   احساسی، تا حنودی سانمننا  مورد حمای  هستنن؛ ا -حمای  عاطفی ۀاجتماعی، تنها در زمین
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هالای  حمای  اطّمعاتی و حمای  مانی در سطح ضعیفی قرار دارنن و در این میالا ، زنالا  از نظالر حمایال     

         .تری هستنناجتماعی در سطح پایین
 شاخص سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن -4جدول

 

 

 

 

 
 

 مقیاس انزوای اجتماعی .4. 4

دهننۀ ایالن  اس  و نشا  7/30و در میا  زنا   0/73میانگین نمرۀ میزا  انزوای اجتماعی در میا  مردا  

 اس  که احساس انزوای اجتماعی در میا  زنا  سانمنن در شهر مشهن، بیش از مردا  اس . 

 عوامل تأثیرگذار بر سالمت سالمندان. 5. 4

ای جمعیتالی و همچنالین،   در بررسی تأثیر رگرسیونی چننگانه، تأثیرات متغیّر سرمای  اجتماعی و متغیّرهای زمینه

سالانمنن،   002مقیاس احساس انزوای اجتماعی، بر سمم  سانمننا ، براساس چهارچوب نظالری تحقیالق در میالا     

 =R 703/6به دسال  آمالن  و ضالری  تعیالین      R=017/6بستگی چننگانه برابر با هم دهن که ضری نتایج نشا  می

درصن از تغییرات متغیّر سمم  سانمننا  به تغییرات متغیّرهای مستقل واردشن  به معادناله وابسالته    70دهن نشا  می

 اعی اس .درصن تغییرات سمم  سانمننا  وابسته به متغیّر سرمای  اجتم 06اس . در این میا ، حنود 

ترین تأثیر مربو  به متغیّر سرمای  اجتماعی اسال  و در مجمالوع، سالرمای  اجتمالاعی، سالطح      بر این اساس، بیش

تحصیمت سانمننا  و داشتن همسر آتأهّل(، دسترسالی باله امکانالات رفالاهی، رابطال  معنالادار و مثبتالی بالا سالمم           

 معنادار؛ امّا معکوسی بر سمم  سانمننا  دارنن.       سانمننا  دارنن و وابستگی مانی، انزوای اجتماعی، سن، تأثیر 

 تحیل مسیر و آزمون مدل   .0. 4

آمالن ، مالن  تحقیالق از    دسال  هالای باله  دهن، با توجّه به آمالار  نتایج تحلیل مسیر و برازش من  نشا  می

شن  باله طالور مناسالبی، سالطح سالمم       برازش مناسبی برخوردار اس  و عوامل جمعیتی و اجتماعی تعیین

 کننن.انمننا  را تبیین میس

اس  که باالترین  = 03/6در این میا ، تأثیر مستقیم متغیّر سرمای  اجتماعی بر سمم  سانمننا  برابر 

های دهن. این شاخ  به ترتی  برای متغیّر ویژگیمیزا  تأثیر مستقیم را در میا  متغیّرهای مستقل نشا  می

 میانگین هاشاخص

 2/00 روابض اجتماعی

 0/30 اعتماد اجتماعی

 0/36 سرمای  اجتماعی کل

 0/70 مشارک  اجتماعی

 0/71 حمای  اجتماعی
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اس  کاله براسالاس   حاصل شن  =17/6و مزیّ  اقتصادی  =-01/6، انزوای اجتماعی  = 03/6جمعیتی 

 این روابض معنادار بود  اس . 60/6و در سطح خطای   T-TESTآزمو 
 

نتایج آزمون تحلیل مسیر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیّرهای جمعیتی و اقتصادی اجتماعی بر سالمت  -5جدول 

 سالمندان

 اثر کل ستقیماثر غیر م اثر مستقیم متغیّر مستقل

 7000/6 6700/6 03/6 سرمای  اجتماعی

 -01/6 ----- -01/6 انزوای اجتماعی

 73/6 13/6 03/6 های جمعیتیویژگی

 1700/6 6300/6 17/6 شرایض اقتصادی

 

دهالن،  امّا جه  این رابطه برای متغیّر مستقل انزوای اجتماعی با سانمننی، معکالوس بالود  و نشالا  مالی    

ماعی در افراد سانمنن باالتر بود ، سطح سمم  کلّالی افالراد سالانمنن باله طالور معنالاداری،       هرچه انزوای اجت

تر بود  اس . همچنین، در این من ، نقش متغیّر انزوای اجتماعی به عنوا  یک متغیّر میالانی در تبیالین   پایین

اهمیال  اسال  و   هالای جمعیتالی، داری   علّی تأثیرات متغیّرهای شرایض اقتصادی، سرمای  اجتماعی و ویژگی

دهن که مکانیز تأثیرگراری این متغیّرها بر سمم  از طریق تالأثیر بالر انالزوای اجتمالاعی سالانمننا       نشا  می

تر باشالن و از مزیّال  اقتصالادی بالاالتری     اهمی  دارد؛ به این معنا که هرچه سرمای  اجتماعی سانمننا  بیش

تری دارنن باشنن، سطح انزوای اجتماعی پایینهای جمعیتی بهتری داشته برخوردار باشنن، همچنین، ویژگی

کننن. نکت  دیگر در این من ، آ  اس  کاله در مجمالوع،   و در نتیجه، سانمننا  سمم  باالتری را تجربه می

تالری  های جمعیتی، تأثیر بالیش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیّرهای مستقل بر سرمای  اجتماعی و ویژگی

 دهنن.را نشا  می

هالای بالرازش   تحلیالل عالاملی تأییالنی صالورت گرفتاله و آمالار        ،EQSافزار ن  تحقیق نیز با استفاد  از نرمبرازش م

هالا  جا که تعالناد ایالن آمالار    های تحلیل عاملی مربو  به هر ساز ، تفسیر شن  اس . در این راستا و از آ هریک از من 

رود، اسالتفاد  شالن  اسال     تر به کار مالی بیش EQS هایکه در تفسیر آمار  CFI,IFI ,RMSEAزیاد بود ، از سه آمارۀ 

هالای سالمم ، سالرمای  اجتمالاعی،     هالا و تأییالن سالاز    بود  عامالل دهننۀ مناس که در تمامی موارد، برازش سازها نشا 

 های جمعیتی و انزوای اجتماعی بود  اس .شرایض اقتصادی، ویژگی

دهن، من  تحقیق، بالرازش مناسالبی دارد و   س ، نشا  می( آمن  ا1های آ  در ذیل شکل آنتایج آزمو  من  که آمار 

 کننن.شن  به طور مناسبی، سطح سمم  سانمننا  را تبیین میعوامل جمعیتی و اجتماعی تعیین
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SF36 يدنملاس تمالس

انزواي احتماعي

سرمايه اجتماعي

مطلوبيت جمعيتي*

مزيت اقتصادي 

E179*

0.94

0.28*
E152*

0.80
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0.97
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E162*0.86
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0.24*

0.13*

Figure X: EQS 6 helth1 Chi Sq.=2.90 P=0.09 CFI=1.00 RMSEA=0.06
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 تحلیل مسیر و آزمون مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

 سالمم   و اجتمالاعی  رفالا   هالای برنامه در قی موفّ برای عاملی عنوا  به اجتماعی  سرمایگونه که هما 

تحقیالق حاضالر    بالود ، ( 1227آ رابرت پاتنالام  و (1233آ، جیمز کلمن (1230آ بوردیو هتوجّ مورد ،اجتماعی

حمایال  اجتمالاعی     طور مستقیم با افزایش زمینال ه ب ،دورا  سانمننی اجتماعی در  سرمایدهن که مینشا  

 اخالتمف  درصالن  06توانن حنود می هاکیفی  روابض آ    وکمیّگسترش  سانمننا ، مشارک  اجتماعی و

کاهشی بالر احسالاس انالزوای اجتمالاعی      ثیرأبا ت، غیرمستقیم نیز طوره ب ن ون کنتبیی سمم  افراد سانمنن را

سرمای  اجتماعی بیش از کرد که توا  بیا  می ،مجموع در .ثر اس ؤبهبود سمم  سانمننا  م در ،سانمننا 

 گوناله کاله  هما  ،صادی در این پژوهش قادر به تبیین سطح سمم  سانمننا  بود  اس . همچنینسرمای  اقت

از روابالض اجتمالاعی    منبعالی اجتمالاعی    سرمای ،داد  اس  نشا نیز این تحقیق  و مطرح کرد ( 1233آکلمن 

 کاله منبعالی از   آ از اجتمالاعی فراتالر    سالرمای  ،قو  پاتنالام ه ب ،از طرف دیگر. اجتماع اس ها و میا  خانواد 

، باشن نگرش مثب  به نهادها اعتماد و ،، روابض متقابلاجتماعیکاری همق افراد به اجتماعشا ، احساس تعلّ
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سالو بالا نتالایج    هم ،اس  که با افزایش آ  های اجتماعی و یا مشارک  مننیدر فعانی  مشارک  ۀدربرگیرنن

 سمم  سانمننا  را بهبود بخشن. تواننمی ،این پژوهش

ویالژ   هبال ؛ ثیر مسالتقیمی کاله بالر سالمم  افالراد     أت اجتماعی عمو  بر  سرمای راساس نتایج این پژوهش،ب

ییالنی بالر   أو ت ثیر بگالرارد أنابرابرهالای سالمم  تال    رای بر واسطهعنوا  یک متغیّه توانن بمی ،سانمننا  دارد

 در ن به عنالوا  یالک سالپر   تواناجتماعی می  سرمای بیا  کرد  کرد  اس  که که اس  (1222آکمپبل  دینگا 

عالمو  بالرآ ،   از طریق کاهش اثرات فقنا  منابع اقتصالادی عمالل کنالن؛    اجتماعی و اقتصادی  صنماتبرابر 

از  دارد. وجود هامیزا  احساس انزوای اجتماعی آ  اجتماعی سانمننا  و  معکوسی بین میزا  سرمای  رابط

 هالا سالمم  آ   تالری را از ارزیالابی مثبال    ،انمننا میا  س بود  سطح انزوای اجتماعی درپایین ،طرف دیگر

 نیگالتن  ،(1203شالینوردنیک آ  هانینال   ،(1272آ هالام  ودا  های فریسپژوهش یینی برأکه ت دهننشا  می

 را رفق و اجتماعی انزوای اجتماعی، ساخ  با سمم  بین  رابط کهاس  ( 1237آ وهریس براو  و (1202آ

 انن.کرد  تأیین

اجتماعی توا    سرمای که دهنتجربی نشا  می نظری و  با پیشین سوهم ،تحقیق حاضرنتایج  در مجموع،

 رفتالار سالممتی در   را برای شناخ  سالمم  و  های تئوریک جنینچهارچوب  به منظور توسع را، ییزیربنا

سالمم  روانالی و   ی ارتقالا  و گسالترد  دارد  درو  بسترهای اجتماعی پیچین  و درو همچنین،  سانمن افراد

هالای روزافالزو  افالراد سالانمنن     حمایال   مین اجتماعی وأهای تکاهش هزینه توانن درجسمانی سانمننا  می

 .مؤثّر باشن

 پیشنهادها

 شود:با توجّه به نتایج تحقیق حاضر، پیشنهادهای زیر مطرح می

هالا نیالاز باله    ی زمالانی کاله آ   حتّال ؛ نگهالناری سالانمننا  در منالز    های حمالایتی در جهال    سیاس  -1

   های بهناشتی گسترد  دارنن.مراقب 

کاله در ایالن    سا  به باالی کشالور  06افراد   یّهای اجتماعی و بازنشستگی برای کلّفراگیرشن  بیمه  -0

 حمای ، اونویّ  را باین به زنا  سانمنن و مردا  فاقن نظام حمایتی، اختصاص داد.

ر مختلف دارای سالمم   کننن  در اموبررسی حاضر نشا  داد  اس  که سانمننا  فعّا  و مشارک  -7

هالای  تالر سالانمننا  در فعانیال    هایی برای جل  مشارک  بیشتری هستنن. از این رو، اجرای برنامهبیش

هالای دورا  سالانمننی مالوثّر    ها و در نتیجه، کاهش هزیناله توانن برای سمم  آ اجتماعی و فرهنگی، می

 باشن.
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هالا و برخالوردای از تجربّیالات    گالا  آ  جای ای برای تقوی های رسانهمشارک  سانمننا  در برنامه -3

 سانمننا  برای تقویّ  رابط  بین نسلی.

تر بالا توجّاله باله    داشتن سانمننا  از نظر اقتصادی به منّت بیشطبق نتایج تحقیق حاضر، فعّا  نگه  -0

 ها بکاهن.ها نیز مؤثّر باشن و از وابستگی آ توانن در سمم  آ افزایش امین به زننگی، می

هالایی را در جهال  تقویال  سالمم  سالانمننا  و کالاهش       توانالن مکالانیزم  جموع، این اقنامات مالی در م

 افزایش سانمننی در ایرا  فراهم کنن: های روبههزینه

 ویژ  در ارتبا  با زنا .های سانمننا ؛ بهمکانیزم مبتنی بر گسترش تأمین اجتماعی و بیمه -

یق تقویال  امکانالات رفالاهی و خالنماتی بالرای      مکانیزم تأثیرگراری بر سمم  سانمننا  از طر -

هالای  هالا و انجمالن  سانمننا  و امکا  دسترسی به آ  در سطح محلّات شهری با تکیاله برشالهرداری  

 نهادمردم

های اجتماعی ویژ سانمننا  و مکانیزم تأثیرگراری بر سمم  سانمننا  از طریق افزایش محیض -

 ها در امور عمومی.داد  آ شرک 

 ها در خانواد .تی و تشویقی نظام سنّتی حمای  از سانمننا  و نگهناری آ مکانیزم حمای -
 

 نامهکتاب

  نامال ویژ آ   دانشکنۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگا  شهین بهشتینامپژوهش .اجتماعی  سرمای (.1730، م. آاجتهادی .1
   .1-10 ،(07آ (،شناسیجامعه

  نامال فصالل . ایالرا   سالانمننا  در  رفالاهی  و شالناختی جمعیال   ایهویژگی بررسی(. 1730آ .م، بهشتی. و و، احمنی .0

 .12-73(، 00و01، آجمعی 

برداری از زمالین و عوامالل مالؤثّر بالر تبالنیل      های بهر (. بررسی اجتماعی در نظام1737ا. آ س. فیروزآبادی،م.، ازکیا  .7

 .70-23(، 1آ 10،نام  علوم اجتماعیهای دهقانی به تعاونی. برداریبهر 

هالای  رشن اقتصادی اسالتا   اجتماعی درو  و برو  گروهی بر  بررسی آثار سرمای (.1730. آرحمانی، ت و .امیری، م .3

 .111-100، (0آ 7، پژوهشی جستارهای اقتصادی -علمی  نامدوفصل .ایرا 

انتشارات  ، مترجما (. تهرا :پویا  .خاکباز و ح .اآ .اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه  سرمای. (1730آ .پاتنام، ر .0

 .شیراز 

سالمم  روا .   و . بررسالی رابطال  بالین حمایال  اجتمالاعی     (1732. آز ،پورحسالین  . وا ،نیالا وردی، علی.ا .م، ریاحی .0

 .30-101(، 16آ 72 ،رفا  اجتماعی  نامفصل
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علالوم    نامال فصالل شناسالی سالانمننا  ایالرا .    ای در جمعیال  آمطانعه مسائل سانمننی در ایرا (. 1776سام آرام، ع. آ .7

 .117-103 ،(0،1، آجتماعیا

 دانشالجویا  : مطانعاله  موردآ روانی سمم  و اجتماعی  سرمای بین  رابط بررسی .(1737آ .م ،جمانیو  . ، سلطانی .3

 .101-163، ص  02-03مجله فراینن منیری  و توسعه، شمار  . شیراز دانشگا  اجتماعی علوم ۀدانشکن

 .10-17 (،77و  70آ .کتاب ما  علوم اجتماعی. فرسایش اس اجتماعی در حا    سرمای .(1772آ. پور، مشارع .2

-13(، 0آ 1، رفا  اجتماعی  نامفصل .اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری  سرمای .(1736آ .شریفیا  ثانی، م .16

0 . 

ی بالاروری در  گرایی رفتارهای بالاروری در ایالرا ، میالزا ، رونالن و انگالوی سالنّ      (. هم1736آ .ج. عباسی شوازی، م .11

 .061-071 (،13آ ،علوم اجتماعی  نام. 1701-1770های های کشور در سا ستا ا

-122(، 1آ 1 ،ایالرا   اجتمالاعی  مطانعالات  .زننگی کیفی  و اجتماعی  سرمای. (1730آ  . م. ،اونق و ر..غ غفاری، .10

102. 

گی سالانمننا  مقالیم   کیفیال  زنالن    . مقایسال (1732. آم ،اکبریا  . وم ،، رهگرر.ع ،، مثنوی.م ،حریرچی .،ح ،قاسمی .17

 .177-066(، 72آ 16 ،رفا  اجتماعی  نامفصلمقیم سرای سانمننا  شهر اصفها .  ۀخانواد

  سال سّؤم. تهالرا :  اننیشاله کهالن  .مجموعه مقاالت کنگر  بررسی مسالائل سالانمننی در ایالرا     (. 1730، آم. کمنتری .13

 .پردازکهن  اننیش

انجمالالن   نامالال. تمالالاعی سالالانمننا  شالالهر تهالالرا رفتارهالالای جمعیتالالی و انگوهالالای حمایالال  اج .(1730آ. م ،کوششالی  .10

 .132-170(، 3آ 3،شناسی ایرا جمعی 
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 .21-170 (،3آ 2، روستا و توسعه  نامفصل .موردی در روستاهای استا  فارس  کیفی  زننگی: مطانع

اجتماعی و سمم    بررسی تطبیقی سرمای(. 1737. آس ،حسینی رودبارکی . وم .گ ،، مرادیمحمنی تقی زاد ، ا. .13
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