سرهایِ اجتواعی ،احساس ًابرابری ٍ سالهت عوَهی
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تبضید زضیبفت1390/11/27:
تبضید وصیطـ1391/5/23:
چکیده

هفاّين ًابرابری ٍ سرهایِی اجتواعی بِ دليل هاّيت ٍ هحتَایی كِ دارًذ با بسياری از هَضَعات ٍ هسائل هطرر در
حَزُ علَم اًساًی ٍ اجتواعی بِ ٍیژُ سالهت ارتباط دارًذ .با تَجِ بِ ایي تأثيرات هتقابل ،تحقيق حاضر برِ تحليرل
رابطِ بيي ًابرابری ،سرهایِی اجتواعی ٍ سالهتی هیپردازد .ایي تحقيق از ًَع پيوایطی اسرت كرِ ری ى از ریرق
پرسطٌاهِ با ً 474فر از داًطجَیاى داًطگاُ ضْيذ بْطتی هصاحبِ ضذُ است .برای تحليل دادُّرا از رگرسريَى نٌرذ
هتغيرُ ٍ هذل سازی هعادالت ساختاری استفادُ ضذُ است.
ًتایج ًطاى هیدّذ كِ هياًگيي سرهایِی اجتواعی در سطح هتَسط هیباضذ ٍ هيراًگيي احسراس ًرابرابری در سرطح
باالیی قرار داردّ .وچٌيي هياًگيي سالهت عوَهی افراد ًسبتاً پایيي است.
یافتِّا ًطاى هیدّذ كِ بيي احساس ًابرابری ٍ سرهایِی اجتواعی رابطِ هٌفی ٍجَد دارد یعٌی با افرسایص احسراس
ًابرابری ،هيساى سرهایِی اجتواعی كاّص هییابذ ّ .وچٌيي بيي ًابرابری ٍ سالهتی ًيس رابطِ هٌفی ٍجَد دارد اها بريي
سرهایِ اجتواعی ٍ ًابرابری رابطِی هثبت ٍجَد دارد.
واژگان کلیدی:

سرهایِی اجتواعیً ،ابرابری اجتواعی ،سالهت

 -1زا٘كزٛی زوتطی ربٔؼ ٝقٙبؾی زا٘كٍب ٜویبْ ٘ٛض
-2ػضٞ ٛیأت ػّٕی ٌط ٜٚػّ ْٛارتٕبػی زا٘كٍب ٜانفٟبٖ
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مقدمه

چ ٝػٛأّی ؾجت ثطٚظ ثیٕبضیٞبی رؿٕی  ٚضٚا٘ی ٔیق٘ٛس؟ ثطای وبؾد ثه ٝایهٗ ؾهؤاَ ؾه ٝزیهسٌبٜ
ظیؿت قٙبذتی ،ضٚاٖ قٙبذتی  ٚربٔؼ ٝقٙبذتی زض ط َٛزٞ ٝٞبی ٌصقت ٝقىُ ٌطفتٝا٘س .زض ضٞیبفهت
ربٔؼ ٝقٙبذتی ،قی ٜٛؾبظٔبٖیبفتٍی رٛأغ  ٝ٘ ٚذهٛنهیبت ظیؿهت قهٙبذتی  ٚضٚاٖ قهٙبذتی فهطز
ٞؿتٙس و ٝػُّ ثیٕبضیٞبی ضٚا٘ی تّمی ٔهیقه٘ٛس .اظ ٘ظهط ربٔؼهٝقٙبؾهبٖ ،ثرهف ػظیٕهی اظ اقهىبَ
ثیٕبضیٞبی رؿٕی  ٚضٚا٘ی زض اضتجهب قهسیس ثهب ػٛأهُ  ٚوسیهسٞ ٜهبی ارتٕهبػی اؾهتٔ .ؿهبلُ ٚ
ٔكىالتی ٔب٘ٙس تٛظیغ ٘بثطاثط زضآٔس ،فمط ،ؾطح وبییٗ تحههیالت ،ظ٘هسٌی زض ٔحهیطٞهبی ٘بٔٙبؾهت ٚ
ؾطٛح ثبالی ػسْ أٙیت زض ربٔؼ ،ٝضؼف ٘ظبْ ثیٕ ٝزضٔب٘ی ،طالق ،ثیىهبضی  ... ٚاظ ػٛأهُ ارتٕهبػی
ٕٟٔی ٞؿتٙس و ٝتأحیط ظیبزی ثط ؾالٔت ضٚا٘ی افطاز ٔیٌصاض٘س.
اظ رّٕ ٝػٛأُ ارتٕبػی تأحیط ٌصاض ثط ؾالٔت ضٚا٘ی افطاز وه ٝزض ؾهبَٞهبی اذیهط تٛره ٝثؿهیبضی اظ
ربٔؼٝقٙبؾبٖ  ٚاویسِٔٛٛغیؿت ٞب ضا ث ٝذٛز رّت وطز ٜاؾتٔ ،ف ْٟٛؾطٔبیٝی ارتٕبػی ٔیثبقس .ایٗ
ٔطبِؼبت اغّت ث ٝاحط زٚضوهیٓ زض ظٔیٙهٝی ثطضؾهی ضاثطه ٝثهیٗ ٕٞجؿهتٍی ارتٕهبػی  ٚذٛزوكهی ثهط
ٔیٌطزز .اظ آٖ ظٔبٖ ث ٝثؼس ،ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ثب ؾالٔت رؿٕی  ٚضٚا٘ی وی٘ٛس ذهٛضز ٚ ٜزض ٞهط زٚ
ؾطح تحّیُ فطزی  ٚارتٕبػی ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت ٝاؾت (فرالودر.)0012:111،

٘تبیذ وػٞٚفٞبی ٔرتّف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝؾطٔبیٝی ارتٕبػی ثب ا٘ٛاع ضفتبضٞبی ٔطتجط ثب ؾالٔتی ٘ظیط
اؾتؼٕبَ زذب٘یبت ،فؼبِیتٞبی اٚلبت فطاغهت  ٚػهبزات غهصایی (تريبرر  ،0990ليىدسروًر  ،:111پًرتيىگر

ٌ ٚ ):112ؿتطـ ا٘ٛاع ثیٕبضیٞب اظ لجیُ ایسظ ،افؿطزٌی ،ر ٚ ٖٛٙثیٕبضیٞهبی لّجهی ٔهطتجط ٔهیثبقهس
(ييلي مس  ،0999ليه  ،0999فراتيگليًوي .):111
بیان مسأله

ؾطٔبیٝی ارتٕبػی اظ رّٕٔ ٝفبٞیٕی اؾت و ٝزض ؾبَٞبی اذیط ٔٛضز لهطاض ٌطفتهٕٞ ٝب٘ٙهس ثؿهیبضی اظ
ٔفبٞیٓ ػّ ْٛارتٕبػی یه ٔف ْٟٛچٙسٚرٟی اؾت و ٝتؼبضیف ٔتؼسزی اظ آٖ اضال ٝقس ٜاؾهت .اظ ٘ظهط
ثٛضزی ٛؾطٔبی ٝارتٕبػی ث ٝاضتجبطبت ٔ ٚكبضوت اػضبی یه ؾهبظٔبٖ تٛره ٝزاضز ٔ ٚهیتٛا٘هس اثهعاضی
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ثطای ضؾیسٖ ث ٝؾطٔبی ٝالتهبزی ث ٝقٕبض ضٚز .ؾطٔبی ٝارتٕبػی ػجبضت اؾت اظ ضٚاثط ثهیٗ قرههی ٚ
ارتٕبػی ٔخجت  ٚزض ػیٗ حبَ ٔجتٙی ثط اػتٕبز (ييىور.):111،

ِٛضی ،ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ضا ٔزٕٛػ ٝای اظ ٔٙبثغ تؼطیف ٔیوٙس وه ٝرهع ٚشاتهی ضٚاثهط ذهب٘ٛازٌی ٚ
ؾبظٔبٖٞبی ارتٕبػی ثٛز ٚ ٜثطای ضقس قٙبذتی ،قرهیتی  ٚارتٕهبػی فطظ٘هساٖ  ٚافهطاز رهٛاٖ ٔفیهس
ٔیثبقس (مكىسي ي ديگران.):002:111،

ث٘ ٝظط وّٕٗ ،ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ضا ثبیس ثب وبضوطزـ تؼطیف وطز .ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ظٔهب٘ی
ثٚ ٝرٛز ٔیآیس و ٝضٚاثط ٔیبٖ افطاز ث ٝقی ٜٛای زٌطٌ ٖٛقٛز و ٝوٙف ضا تؿٟیُ وٙس (كلمه.)9020990،

وبتٙبْ ،ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ضا ٔزٕٛػ ٝای اظ ٔفبٞیٕی ٔب٘ٙس اػتٕبزٙٞ ،زبضٞهب  ٚقهجىٞٝهب ٔهیزا٘هس وهٝ
ٔٛرت ایزبز اضتجب ٔ ٚكبضوت ثٟی ٝٙاػضبی یه ارتٕبع قس ٚ ٜزض ٟ٘بیت ٔٙبفغ ٔتمبثُ آ٘بٖ ضا تهأٔیٗ
ذٛاٞس وطز .ث ٝثبٚض وبتٙبْ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٔزٕٛػ ٝای اظ ٚیػٌیٞبی ظیط ٔیثبقس:
• ٚرٛز قجىٞ ٝبی ارتٕبػی:تؼبٔالت ا٘ؿب٘ی زض ارتٕبػبتی ٘ظیط وّٛحٞب ،ا٘زٕٗٞب ،وّیؿب ... ٚ
• فؼبِیت ٔس٘یٔ:كبضوت افطاز زض فطآیٙسٞبی ٔحّی  ٚاؾتفبز ٜاظ قجىٞ ٝبی ثبال
• ٛٞیت ٔس٘ی:احؿبؼ ٔكبضوت ثطاثط زض زضٔ ٖٚحّٞٝب.
• ضٚاثط ٔتمبثُ:وٕه ٔ ٚؿبػست ٔتمبثُ ٔیبٖ اػضبی ٔحّٞٝب.
• اػتٕبز٘:مطٔ ٝمبثُ تطؼ (كريسو كيس ي گ م رويكف.)442:114،

٘ظطیٝوطزاظاٖ ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ثط اثؼبز ٔرتّف ایٗ ٔف ْٟٛتأویس وطزٜا٘س .ثطذی ثط رٙجٞ ٝبی وهالٖ ٚ
ذطز تٕطوع وطزٜا٘س ثطذی ثط اثؼبز قٙبذتی  ٚؾبذتبضی ،ػس ٜای ثط رٙج ٝضاثطه ٝای ٟ٘ ٚهبزی  ٚوؿهب٘ی
 ٓٞثط ثؼس وٕی  ٚویفی.
وطیكٙب (ٞ ٚ )0999بضفبْ ( ،):11:ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ضا ث ٝزٛ٘ ٚع ػٕس ٜتمؿیٓ وطزٜا٘س:
( )1ؾطٔبیٝی ارتٕبػی قٙبذتی یب ضاثط ٝای :قهبُٔ ٙٞزبضٞهب ،اضظـٞهبٍ٘ ،هطـٞهب  ٚثبٚضٞهب وه ٝزض
وٙفٞبی ٔتمبثُ ٔیبٖ اػضبی ربٔؼ ٝتزّی ٔییبثٙس  ٚثبػج قىُ ٌیطی ضٚاثط افمی ٔیٌطزز.
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( )2ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ؾبذتبضی یب ٟ٘بزی :قبُٔ رٙجٞ ٝبی لبثُ ٔكبٞس ٜؾبظٔبٖٞبی ارتٕبػی اظ لجیُ
تطاوٓ قجىٞ ٝبی ارتٕبػی یب اٍِٞٛبی ٔكبضوت ٔس٘ی و ٝثبػج قىُ ٌیطی ضٚاثط ػٕهٛزی زض ربٔؼهٝ
ٔیٌطز٘س.
ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٚالؼیت و ٝؾطٔبیٝی ارتٕبػی ٔیتٛا٘س زض اثؼبز ٔرتّف ٚرٛز زاقت ٝثبقس ،زض نهٛضتی
ٔیتٛا٘س ثطای افطاز ربٔؼ ٝویبٔسٞبی ٔخجت ثبقس و ٓٞ ٝؾطٔبیٝی قٙبذتی  ٓٞ ٚؾطٔبیٝی ؾبذتبضی ٞهط
ز ٚثٔ ٝیعاٖ ثبالیی زض ربٔؼٚ ٝرٛز زاقت ٝثبقس.

ضكل  -1ابعاد هختلف سرهایِ اجتواعی

پیشینه تحقیق

ٞیپیب ٕٞ ٚىبضا٘ف ،زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ «ضاثط ٝؾطح فطزی ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی  ٚؾهالٔتی زض ربٔؼهٝ
فٙال٘سی ظثبٖ  ٚؾٛلسی ظثبٖ» ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس٘س و ٝؾطح ؾهطٔبیٝی ارتٕهبػی زض ربٔؼه ٝؾهٛلسی
ظثبٖ وٕی ثیكتط اظ ربٔؼ ٝفٙال٘سی ظثبٖ اؾت ٕٞ ٚیٗ أط ثبػج قس ٜو ٝؾٛلسی ظثبٖٞب زض ٔمبیؿه ٝثهب
فٙال٘سی ظثبٖٞب اظ ؾالٔت ٔطّٛثی ثطذٛضزاض ثبقٙس (هيپي ي همك ران.)0402:110،
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ظاٖ ظاً٘ ٕٞ ٚىبضا٘ف ،زض ؾبَ  2003ث ٝثطضؾی ضاثط ٝثیٗ ٚضؼیت ؾالٔتی افطاز ثعضي ؾبَ ،ا٘ؿزبْ
ارتٕبػی  ٚقجىٞ ٝبی ارتٕبػی (ذب٘ٛاز ،ٜفطظ٘ساٖ ،زٚؾتبٖ  ٚارتٕبع) زض وب٘بزا وطزاذتٝا٘س٘ .تبیذ ٘كبٖ
زاز وٚ ٝضؼیت ؾالٔتی افطازی و ٝاظ ا٘ؿزبْ ارتٕبػی ثبال  ٚقجىٞ ٝبی ارتٕهبػی ثیكهتطی ثطذهٛضزاض
ثٛز٘س زض ٔمبیؿ ٝثب ثمی ٝوبؾرٍٛیبٖ زض حس ٔطّٛثی لطاض زاقت ٝاؾت (زان زاوكً همك ران.):212:112،

ضیچبضز ضُظ ،زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ «ؾطٔبی ٝارتٕبػی چمسض ٔیتٛا٘س ثط ؾالٔتی تأحیط ثٍصاضز» ث ٝثطضؾهی
ضاثطٝی ثیٗ ؾطٔبیٝی ارتٕبػی  ٚؾالٔتی وطزاذت ٝاؾت .ضُظ ثط اؾهبؼ ٘تهبیذ ثه ٝزؾهت آٔهسٔ ٜطهطح
ٔیوٙس و ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی (زضٌیط قسٖ یب ذطٚد افطاز اظ قجىٞ ٝبی ارتٕبػی ضؾٕی  ٚغیهط ضؾهٕی،
ٚرٛز زٚؾتبٖ  ٚافطازی و ٝفطز زض ٍٙٞبْ ثیٕبضی ث ٝآٖٞب اتىهب ٔهیوٙهس ،زاقهتٗ وٙتهطَ ثهط ظ٘هسٌی ٚ
اػتٕبز) ثیكتط اظ ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی (وبیٍب ٜارتٕبػی ،ؾٗ ،رٙؽ ،زضآٔس) ثط ؾالٔتی افطاز تهأحیط ٔهیٌهصاضز
(ضُز.)0402:110،

چارچوب نظری

زض ٔٛضز ایٗ و ٝآیب ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ٔیتٛا٘س ٘بثطاثطیٞبی ٔٛرٛز زض ظٔی ٝٙؾالٔت افهطاز ضا وهبٞف
زٞس ،تجییٗٞبی ٔرتّفی اظ ؾٛی ٔحممبٖ ٔططح قس ٜاؾت .زیسٌب ًَ ٜهاتریاليستی ٔؼتمس اؾت و ٝحتی
زض رٛأغ ثؿیبض حطٚتٕٙس ٘یع فمطا ٛٙٞظ اظ ٔحطٔٚیتٞبی ٔبزی ض٘ذ ٔیثط٘س و ٝاحط ٔؿتمیٕی ثط ؾهالٔت
آٖٞب زاضز .ططفساضاٖ زیسٌب ٜهكاًيسنّای رٍاى ضٌاختی ثط ایٗ ٔٛضٛع تأویهس ٔهیوٙٙهس وه ٝتزهبضة
ظ٘سٌی زض یه ربٔؼ٘ ٝبثطاثط ثبػج ترطیت ضٚاثط ارتٕبػی ٔیقٛز  ٚایٗ أط ویبٔهسٞبی ّٕٔٛؾهی ثهط
ؾالٔت افطاز آٖ ربٔؼٔ ٝیتٛا٘س زاقت ٝثبقس .قٛاٞس ٘كبٖ ٔیزٞهس ؾهطح ثهبالی ؾهطٔبی ٝارتٕهبػی ثهب
ؾالٔت رؿٕی  ٚضٚا٘ی ٔطّٛة ٔطتجط اؾت .ثطذی اظ ٔحممبٖ ثطای تجییٗ ایٗ ضاثط ،ٝؾٔ ٝىب٘یؿهٓ ضا
ٔططح وطزٜا٘س )1( :تأحیط ثط ضفتبضٞبی ٔطتجط ثب ؾالٔتی )2( ،تهأحیط ثهط ٔیهعاٖ زؾتطؾهی ثه ٝذهسٔبت ٚ
أىب٘بت ضفبٞی )3( ،فطآیٙسٞبی ضٚا٘ی -ارتٕبػی (س ن ي ديگران.)942:119،

ث ٝاػتمبز وبٚاقی ،ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ضا ٔیتٛاٖ زض حٛظٜی ؾالٔتی  ٚثٟساقت رٕؼیت ٘یع ٔططح
وطز  ٚثطای تجییٗ زؾتبٚضزٞبی ؾالٔتی رٛأغ اظ آٖ ثٟط ٜثطز .اظ ٘ظط ٚی زؾتطؾی ث ٝحٕبیت ارتٕبػی
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ٔیتٛا٘س آؾبیف  ٚؾالٔتی فطز ضا اظ ططیك تٛا٘بیی لطو ٌطفتٗ و ٚ َٛفطا ٓٞوطزٖ أىبٖ ٔطالجت اظ
فطظ٘ساٖ زض ٔٛالغ اضططاضی افعایف زٞس .ربٔؼ ٝای و ٝاظ ٘ظط شذیط ٜؾطٔبیٝی ارتٕبػی غٙی ٔیثبقس
ٔیتٛا٘س ثب تأٔیٗ حٕبیت ارتٕبػی ثیكتط ثطای اػضبی ذٛز ،ؾطح ثبالتطی اظ زؾتبٚضزٞبی ثٟساقتی ٚ
ؾالٔتی ضا ثطای افطاز فطا ٓٞوٙس (ك ياشي.)202:110،

اظ رّٕ ٝایٗ ٔؿیطٞب ػجبضت اؾت اظ :اضتجب ثیٗ ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ٔ ٚكبضوت ؾیبؾی ٔ ٚس٘ی زض
ا٘زٕٗٞبی زاٚطّجب٘ ٝو ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ ویف ثیٙی وٙٙسٞ ٜبی فؼبِیت ؾیبؾی ٔیثبقسٔ .كبضوت ٔس٘ی
٘ ٝفمط قبُٔ ضأی زازٖ ثّى ٝزض ثطٌیط٘س ٜقطوت زاٚطّجب٘ ٝزض فؼبِیتٞبی ٔجبضظاتی ،اػتطاضبت ؾبظٔبٖ
یبفت ،ٝثطذٛضز ثب ٔأٔٛضاٖ ٔ... ٚیثبقس .افطاز اظ ططیك ٔكبضوت ٔس٘ی زض حفظ ٔٙبفغ والٖ ذٛز  ٚربٔؼٝ
اظ لجیُ زؾتیبثی ٔطالجتٞبی ثٟساقتی ،تحهیالت وبی ٝای  ٚقجىٞ ٝبی أٙیت ارتٕبػی ٘مف ایفب
ٔیوٙٙس .اظ آ٘زب و ٝتغییطات ثٚ ٝرٛز آٔس زض ظٔی ٝٙاػتٕبز ارتٕبػی ث ٝطٛض ٔؼٙی زاضز فؼبِیت ضأی
زٙٞسٌبٖ ضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٞس ِصا تٛر ٝثٔ ٝیعاٖ اػتٕبز ارتٕبػی ٔٛرٛز زض ربٔؼ ٝاظ إٞیت
ذبنی ثطذٛضزاض اؾت .اٌط اػتٕبز ارتٕبػی زض ربٔؼ ٝزض حس ٔطّٛثی ثبقس ثبػج ٔیقٛز و ٝافطاز زض
فؼبِیتٞبی ؾیبؾی ٔ ٚس٘ی ٔكبضوت ثیكتطی ثىٙٙس ٔ ٚكبضوت ثیكتط ٔٙزط ث ٝزؾتیبثی ث ٝأىب٘بت
ضفبٞی ،ثٟساقتی  ٚآٔٛظقی ثیكتط ٔیقٛز  ٚاظ آٖ ططیك ؾطح ؾالٔتی رؿٕی  ٚضٚا٘ی افطاز ثٟجٛز
ٔییبثس (ك ياشي.)9902:112،

ٍٙٞبٔی و ٝربٔؼٔ ٝس٘ی ضؼیف اؾت ،تطویت ؾطح ثبالی ثی اػتٕبزی ثب قجىٞ ٝبی أٙیت ارتٕبػی،
ویبٔسٞبی ٔهیجت ثبضی ضا ثطای ؾالٔتی  ٚثٟساقت افطاز ربٔؼ ٝث ٝاضٔغبٖ ٔیآٚضزٚ .لتی حىٔٛتی
تٛؾؼ ٝربٔؼٔ ٝس٘ی ضا ث ٝػٛٙاٖ تٟسیسی ثطای ذٛز ثٍٙطز  ٚاظ ضقس آٖ رٌّٛیطی وٙس ،حبِتی زض
ربٔؼ ٝویف ٔیآیس و ٝضیچبضز ضُظ آٖضا «ربٔؼ ٝؾبػت قٙیٔ »3ی٘بٔس .ربٔؼ ٝای ثب ظ٘سٌی ارتٕبػی
ٔتطاوٓ زض وبییٗ و ٝثب تؼبُٔ قجى ٝاطالػبتی لٛی ثیٗ زٚؾتبٖ ،ذٛیكب٘ٚساٖ  ٚزیٍط ٌطٞ ٜٚبی چٟط ٜثٝ
چٟطٔ ٜكرم ٔیقٛز  ٚزض لؿٕت ثبالیی ؾبػت ضیٍی ،یه ظ٘سٌی ؾیبؾی رساٌب٘ ٝو ٝزض آٖ
٘رجٍبٖ ثطای ضؾیسٖ ث ٝلسضت ،حطٚت  ٚوطؾتیػ ثب ٓٞضلبثت ٔیوٙٙس .زض چٙیٗ ربٔؼ ٝای اوخط افطاز
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ثطای ضفغ ٔكىالت ذٛز ث ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی غیط ضؾٕی ٔتىی ٔیق٘ٛس تب ٟ٘بزٞبی ضؾٕی زِٚت .ػسٜ
لّیّی اظ افطاز ثطای وٕه ث ٝؾبظٔبٖٞبی ضؾٕی (اتحبزیٞ ٝبی وبضٌطی ،وّیؿبٞب ٔ ٚؤؾؿٞ ٝبی ذیطی)ٝ
ٔطارؼٔ ٝیوٙٙس  ٚثیكتط افطاز ث ٝتؼبٔالت ذهٛنی ضٚی ٔیآٚض٘س  ٚافطاز فبلس تؼبٔالت نٕیٕی فمط
ث ٝذٛزقبٖ ٔتىی ٔیق٘ٛس .ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ویبٔسٞبی ایٗ ٚضؼیتٍٙٞ ،بٔی و ٝتكىیالت حىٔٛت
زض ٔؼطو فطٚوبقی لطاض ٔیٌیطز ،قٟط٘ٚسا٘ی و ٝفبلس ٔٙبثغ حٕبیت ارتٕبػی ٞؿتٙس ثیكتطیٗ آؾیت ضا
ٔیثیٙٙس .زض ٔٙطم ٝای و ٝقٟط٘ٚساٖ آ٘زب زضر ٝثبالیی اظ ثی اػتٕبزی ضا تزطثٔ ٝیوٙٙس ،ػٛأُ
ذططآفطیٗ ثطای ؾالٔتی ثط ٔطزاٖ ٔزطز  ٚآٖٞبیی و ٝطالق ٌطفتٝا٘س -وؿب٘ی و ٝزض وبییٗ ؾبػت قٙی
ثس ٖٚزؾتطؾی ث ٝحٕبیت ارتٕبػی لطاض زاضز٘س -ثیكتط اظ ؾبیط افطاز تأحیط ٔیٌصاضزٚ .ی ٔططح ٔیوٙس
وٞ ٝطچٙس ضاثط ٝثیٗ ؾطٔبیٝی ارتٕبػی  ٚؾالٔتی زض آغبظ زض ؾطح ایبِتٞب ٙٔ ٚبطك ثعضي ٔٛضز
ثطضؾی لطاض ٔیٌطفت ِٚی ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ٔیتٛا٘س ثط ؾالٔتی  ٚثٟساقت افطاز زض ٔحّٞٝب ٚ
ارتٕبػبت ٘یع تأحیط ثٍصاضز .زض ؾطح ٔحّٞٝبٙٞ ،زبضٞبی ثٟساقتی ٔب٘ٙس ٘ظبضت ارتٕبػی غیط ضؾٕی ثط
ضفتبضٞبی ٔرطة ؾالٔتی (اظ لجیُ اؾتؼٕبَ زذب٘یبت زض ؾٙیٗ وبییٗ ٔ ٚهطف افطاطی ٔكطٚثبت
اِىّی) ٔیتٛا٘س زض وطٚضـ افطاز ؾبِٓ ٔؤحط ٚالغ قٛزٕٞ .چٙیٗ اظ ططیك افعایف وبض آیی ؾبوٙبٖ ٔحّٝ
ثطای ؾبظٔب٘سٞی ٚ ٚضغ  ٚارطای ٔمطضات ٔحّی (اظ لجیُ رٌّٛیطی اظ اؾتؼٕبَ زذب٘یبت زض ٔحبفُ
ػٕٔٛی) ؾطح ؾالٔتی افطاز ربٔؼ ٝضا افعایف زٙٞس (ضُز .)04:42:111،

ثب ٚرٛز ایٗ نحجت وطزٖ اظ ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ث ٝػٛٙاٖ اثعاضی ثطای ثٟجٛز ؾالٔتی ٌٕطا ٜوٙٙسٜ
ٔیثبقس  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،ثٟتط اؾت و ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی ضا ویبٔس ؾبذتبضٞبی ارتٕبػی لّٕساز وٙیٓ ٚ
ث ٝربی ثطضؾی ٘تبیذ ایٗ ؾبذتبضٞب ث ٝچیٙف ٞبی ارتٕبػی ظیطثٙبیی فىط وٙیٓ .اظ ایٗ ٘مط٘ ٝظط ،تفىط
زضثبض ٜچٟبض ؾطح ٔتفبٚت ٔساذّ ٝوٙٙسٜٞب ثطای تمٛیت ؾطٔبیٝی ارتٕبػی و ٓٞ ٝرٙج ٝػطضٓٞ ٚ ٝ
رٙج ٝتمبضب ضا ز٘جبَ ٔیوٙس ٔفیس ذٛاٞس ثٛز .ایٗ چٟبض ؾطح اظ ذطز ث ٝوالٖ ػجبضت اؾت اظ:
 -1تمٛیت قجىٞ ٝبی ارتٕبػی  -2ایزبز ؾبظٔبٖٞبی ارتٕبػی  -3تمٛیت وی٘ٛسٞبی ٔحّی  -4تمٛیت
ربٔؼٔ ٝس٘ی
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ثٙبثطایٗ ذٛز ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ٘یع تحت تأحیط قطایط ؾبذتبضٞبی والٖ ربٔؼ ٝلطاض زاضز و ٝاظ رّٕٝ
آٖ ٔیتٛاٖ ثٔ ٝیعاٖ ٘بثطاثطیٞبی التهبزی ربٔؼ ٝاقبض ٜوطز٘ .بثطاثطی زضآٔس زض یه ربٔؼ ٝثبػج
افعایف ٔیعاٖ یأؼ ٘ ٚبأیسی زض ثیٗ افطاز ٔیقٛز  ٚاحؿبؼ یأؼ ٘ ٚبأیسی ث ٝثطٚظ حبالت ضٚا٘ی
ٔٙفی (افؿطزٌی  ٚاؾتطؼ) زض افطاز ٔٙزط ٔیقٛز و ٕٝٞ ٝایٗ ٔٛاضز ث ٝاحتٕبَ ظیبز ویبٔسٞبی ظیبٖ ثبض
ٔ ٚرطثی ثطای ؾالٔتی ث ٝاضٔغبٖ ٔیآٚض٘س .رٛأؼی و٘ ٝبثطاثطی زضآٔس زض آٖٞب زض ؾطح ثبالیی لطاض
زاضز ،تمطیجبً زض ظٔیٝٙی ؾطٔبیٝی ا٘ؿب٘ی ،آٔٛظـ  ٚوطٚضـٔ ،طالجتٞبی ثٟساقتی  ٚزیٍط ػٛأّی وٝ
ؾالٔت افطاز ضا ثٟجٛز ٔیثركٙس ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی وٕتطی ذٛاٙٞس وطز  ٚایٗ أط ثٛ٘ ٝث ٝذٛز وبٞف
ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقت  ٚاظ آٖ ططیك ؾالٔتی افطاز ضا زض ٚضؼیت ٘بٔطّٛثی لطاض
ذٛاٞس زاز (ك ياشي.)049020991،

افعایف قىبف ثیٗ فمیط  ٚغٙی ٔٙزط ث ٝوبٞف ؾطح اػتٕبز ٕٞ ٚجؿتٍی ارتٕبػی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘جٛز
ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٔیقٛز  ٚچٙیٗ ٚضؼیتی ثیبٍ٘ط ایٗ ٚالؼیت ٔیثبقس و ٝزض ایٗ
قطایط ضٚاثط ثیٗ قرهی زچبض تعِعَ قس ٚ ٜوی٘ٛسٞبی ارتٕبػی ؾؿت ٔیق٘ٛسٚ .لتی و ٝزض ضٚاثط
ثیٗ افطاز ثی اػتٕبزی حبوٓ قٛز ،فكبض ضٚا٘ی ظیبزی ثط افطاز ٚاضز ٔیٌطزز  ٚثبػج ٔیقٛز وٝ
ٚضؼیت ؾالٔتی آٖٞب تٙعَ ویسا وٙس  ٚثبِؼىؽ ثب ثبال ضفتٗ ٔیعاٖ اػتٕبز ػٕٔٛی٘ ،طخ ٔطي ٔ ٚیط ٘یع
وبٞف ٔییبثس (هم ن).

ٞبضفبْٔ ،ؼتمس اؾت و ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی ٔیتٛا٘س تأحیطات ٔرطة ٔكىالت زضاظ ٔست ظ٘سٌی ،حٛازث
ٔٙفی ظ٘سٌی  ٚفمساٖ حٕبیت ارتٕبػی ثط ؾالٔتی فطز ضا وبٞف زٞسٚ .ی ؾطٔبی ٝارتٕهبػی ضا شذیهطٜ
ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ٔٙبثغ  ٚقجىٞٝبیی و ٝثبػج ایزبز ا٘ؿزبْ ارتٕبػی ،اػتٕبز  ٚتٕبیُ ث ٝزضٌیهط قهسٖ
زض فؼبِیتٞبی ٔحّی ٔیق٘ٛس ،زض ٘ظط ٔیٌیطزٕٞ .چٙیٗ ث٘ ٝظط ٚی ؾطٔبی ٝارتٕبػی زاضای یهه ثؼهس
ؾبذتبضی (قجىٞٝبٔ ،ؼبقطت ،ظ٘سٌی ا٘زٕٙی ٔ ٚكبضوت ٔس٘ی)  ٚیهه ثؼهس قهٙبذتی (حٕبیهت زضن
قس ،ٜاػتٕبز ،ا٘ؿزبْ ارتٕبػی ٔ ٚكبضوت ٔس٘ی زضیبفت قسٔ )ٜیثبقسٞ .بضفبْ ،ؾپؽ ٔططح ٔیوٙس وٝ
ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ٔیتٛا٘س ػٛأُ اؾتطؼ ظا  ٚػٛأُ ذطط ضا زض ضاثط ٝثب ؾالٔتی وبٞف زٞس .افطازی
و ٝاظ ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ثبالیی ثطذٛضزاض ٔیثبقٙس ث ٝؾرتی  ٚثٙسضت قغُ ذٛز ضا اظ زؾت ٔیزٙٞهس
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ٕٞ ٚچٙیٗ ایٗ افطاز وٕتط ٔحُ ظ٘سٌی ذٛز ضا تغییط ٔهیزٙٞهس  ٚثٙهبثطایٗ اظ تهأحیطات حهٛازث ٔٙفهی
ظ٘سٌی ثط ؾالٔتی ذٛز رٌّٛیطی ٔیوٙٙس.
ارعای ؾبذتبضی  ٚقٙبذتی ؾطٔبی ٝارتٕبػی ث ٝقیٞ ٜٛبی ٔتفبٚتی ثط ؾالٔتی فهطز تهأحیط ٔهیٌصاض٘هس.
رٙج ٝؾبذتبضی أىبٖ زؾتطؾی فطز ثٟ٘ ٝبزٞبی ضؾٕی  ٚغیط ضؾٕی ضا فطأ ٓٞهیٕ٘بیهس  ٚاظ آٖ ططیهك
تأحیطات ٔٙفی ضٚیسازٞبی ظ٘سٌی ضا اظ ططیك تأٔیٗ حٕبیت ارتٕبػی وبٞف ٔهیزٞهس .رٙجه ٝقهٙبذتی
ؾطٔبی ٝارتٕبػی (اػتٕبز ،احؿبؼ تؼّك  ٚاضظـٞبی ٔكتطن) احؿبؼ أٙیت  ٚاػتٕبز ث٘ ٝفؽ فهطز ضا
افعایف ٔیزٞس  ٚاظ آٖ ططیك تٛا٘بیی ٚی ثطای ؾبظٌبضی ثب حٛازث ٘بٌٛاض ظ٘سٌی ،اؾتطؼ ،افؿهطزٌی
 ... ٚضا ثبال ٔیثطز .چٙیٗ افطازی زض ٔمبثُ ػٛأُ اؾهتطؼ ظا ٔ ٚرهطة ارتٕهبػی ٔ ٚحیطهی ٔمبٔٚهت
ثیكتطی اظ ذٛز ٘كبٖ ٔیزٙٞس  ٚؾؼی ٔیوٙٙس و ٝث ٝطٛض ٔٙطمی ثب آٖٞب ٔمبثّ ٝوٙٙس .ایٗ افطاز ٕٞچٙیٗ
ث ٝزِیُ ٔؼبقطت ثب اططافیبٖ ذٛز اظ ضٚحی ٝقهبزاةتهطی ثطذهٛضزاض ٔهیثبقهٙس ٕٞ ٚهیٗ أهط زض ثطاثهط
حٛازث ظ٘سٌی ث ٝػٛٙاٖ ؾپط زفبػی ػُٕ ٔیوٙس  ٚآؾیتٞبی چٙیٗ حٛازحی ضا وبٞف ٔیزٞهسٔ .هسَ
ٔفٟٔٛی ظیط ضاثط ٝثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٚ ٚضؼیت ؾالٔتی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.

ضكل  -2هذل هفَْهی رابطِ احساس ًابرابری ،سرهایِ اجتواعی ٍ سالهت
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فرضیه های تحقیق

 -1ثیٗ احؿبؼ ٘بثطاثطی  ٚؾالٔت ػٕٔٛی ضاثطٚ ٝرٛز زاضز.
 -2ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی  ٚؾالٔت ػٕٔٛی ضاثطٚ ٝرٛز زاضز.
 -3ثیٗ ا٘ؿزبْ ارتٕبػی  ٚؾالٔت ػٕٔٛی ضاثطٚ ٝرٛز زاضز.
 -4ثیٗ اػتٕبز ارتٕبػی  ٚؾالٔت ػٕٔٛی ضاثطٚ ٝرٛز زاضز.
 -5ثیٗ ضٚاثط ٔتمبثُ  ٚؾالٔت ػٕٔٛی ضاثطٚ ٝرٛز زاضز.
 -6ثیٗ وٙتطَ ارتٕبػی  ٚؾالٔت ػٕٔٛی ضاثطٚ ٝرٛز زاضز.
 -7ثیٗ ٔكبضوت ارتٕبػی  ٚؾالٔت ػٕٔٛی ضاثطٚ ٝرٛز زاضز.
روش تحقیق

ضٚـ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ تحمیك ،وٕی  ٚثب تٛر ٝث ٝچبضچٛة ٘ظطی  ٚفطضیٞ ٝبی تحمیك اظ تىٙیه
ویٕبیكی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
جاهعِ هاری
ربٔؼ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك تٕبٔی زا٘كزٛیبٖ زٚض ٜوبضقٙبؾی زا٘كٍب ٜقٟیس ثٟكتی ٔیثبقس و ٝثط اؾبؼ
آٔبض ازاض ٜوُ آٔٛظـ تؼساز ٘ 7039فط ٔیثبقٙس.
ًوًَِ هاری ٍ رٍش بر ٍرد حجن ًوًَِ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی تحمیك حبضط اظ ٔؿیط ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی طجم ٝای چٙس ٔطحّ ٝای ا٘تربة قسٜا٘س .ثطای ایٙىٝ
وٛقف ٔٙبؾجی اظ ربٔؼ ٝآٔبضی زاقت ٝثبقیٓ ،چٙس وبض نٛضت ٌطفت؛
 ؾؼی قس و ٝحزٓ وُ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ٔیبٖ طجمبت (زا٘كىسٜٞب) ث٘ ٝؿجت ٔؿبٚی تمؿیٓ قٛز زض ٞط وساْ اظ زا٘كىسٜٞب ؾؼی قس و ٝتٕبٔی ضقتٞ ٝبی تحهیّی ٔكرم ق٘ٛس -اظ ٞط ضقت ،ٝوبؾرٍٛیبٖ ث ٝنٛضت تهبزفی ؾبز ٜثطٌعیس ٜقس٘س.
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 ٚثطای ثطآٚضز حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ فطٔ َٛظیط اؾتفبز ٜقس و ٝوؽ اظ ربیٍصاضی ،حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثطاثط ٘ 478فط
ث ٝزؾت آٔس.
Nt 2 s 2
Nd 2  t 2 s 2

n

ث ٝز٘جبَ آٖ اظ ٞط طجم ٝیه ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝتٙبؾت آٖ طجم ٝزض وُ ربٔؼ ٝآٔبضی ا٘تربة قس.
سنجص متغیرها

زض ایٗ وػٞٚف ،ؾٙزف ٔتغیطٞب اظ ططیك وطؾكٙبٔٔ ٚ ٝهبحج ٝنٛضت ٌطفت ٚ ٝثطای ثه ٝزؾهت آٚضزٖ
ضٚایی اظ ضٚایی نٛضی ٔ ٚالن اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثطای ث ٝزؾت آٚضزٖ وبیبیی اظ آِفبی وط٘ٚجبخ ثٟهطٜ
ٌطفت ٝقس ٜاؾت و٘ ٝتبیذ آٖ زض رسٔ )1( َٚكبٞسٔ ٜیقٛز .ثطای ؾٙزف ؾ ٝؾبظ ٜؾطٔبی ٝارتٕهبػی،
احؿبؼ ٘بثطاثطی  ٚؾالٔت ػٕٔٛی ث ٝنٛضت ظیط ػُٕ قس:
 سالهت عوَهی:ػجبضت اؾت اظ :حجبت حیبت  ٚتحطن  ٚرٙجف زض رٟبٖ.ؾالٔت ػٕٔٛی ػجبضت اؾت اظ :احؿبؼ قبزاثی رؿٕی ،فىطی  ٚضٚحی ٕٞطا ٜثب شذیط ٜلسضت ثط
اؾبؼ ػّٕىطز ػبزی ثبفتٞب ٍٕٙٞ ٚی  ٚتطبثك رؿٕی  ٚضٚحی وٛٔ ٝرت فطاٌ ٓٞطزیسٖ ٚؾبیُ
ظ٘سٌی ؾطقبض اظ ٘كب ثطای ا٘زبْ ذسٔبت  ٚوبضٞبی ػبزی ثبقس  ٚثطذٛضزاضی اظ اؾتؼساز ضٚا٘ی
ثطای ٕٞبٍٙٞی ،ذٛقبیٙسی ٔ ٚؤحط وبض وطزٖ ،ا٘ؼطبف وصیط ثٛزٖ زض ٔٛلؼیتٞبی زقٛاض  ٚزاقتٗ
تٛا٘بیی ثطای ثبظیبثی تؼبزَ ذٛز .زض ایٗ تحمیك ثطای ؾٙزف ؾالٔت ػٕٔٛی افطاز اظ ٔمیبؼ

4

)(GHQ

اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٌٛ 20ی ٝزض چٟبض ثؼس احؿبؾی /ضٚحی ،فیعیِٛٛغیىی ،وبض ٚ
فؼبِیت ،أیس ظ٘سٌی ثط ٔجٙبی طیف ِیىطت ؾٙزیسٔ ٜیقٛز.
 سرهایِ اجتواعی:ث ٝتؼبٔالت ثیٗ افطاز ،قجىٞ ٝبی ارتٕبػی ٙٞ ٚزبضٞبی ضٚاثط ٔتمبثُ ٚاػتٕبزؾبظی حبنُ اظ آٖٞب ٘ ٚیع وٙتطَ ضؾٕی اقبض ٜزاضزٙٔ .ظٛض اظ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ػجبضت اؾت اظ
قجىٞٝبٙٞ ،زبضٞب  ٚاػتٕبزی و ٝافطاز ضا لبزض ٔیؾبظز تب ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔكتطن ذٛز ث ٝطٛض
-General Health Questionnaire
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وبضآٔس ثب ٕٞسیٍط ػُٕ وٙٙس .ث ٝطٛض وّی ؾطٔبی ٝارتٕبػی زض وٙذ ثؼس ا٘ؿزبْ ارتٕبػی ،اػتٕبز
ارتٕبػی ،ضٚاثط ٔتمبثُ ،وٙتطَ ارتٕبػی ٔ ٚكبضوت ارتٕبػی ا٘ساظٌ ٜیطی قس ٜاؾت.
 احساس ًابرابری:یؼٙی ثبٚض ث ٝایٙىٙٔ ٝبثغ ٔ ٚعایبی ارتٕبػی وٕیبة اظ لجیُ لسضت ،حطٚت ٙٔ ٚعِتث ٝطٛض ٘بثطاثط زض ؾطح ربٔؼ ٝتٛظیغ ٔیقٛز  ٚایٗ أط ثبػج زؾتطؾی ػس ٜوٕی اظ افطاز ٌ ٚطٜٞٚب ثٝ
ٔٙبثغ ٔعثٛض قس ٚ ٜزض ٔمبثُ اوخط افطاز ٌ ٚطٞ ٜٚبی ربٔؼ ٝاظ زؾتطؾی ث ٝآٖٞب ٔحطٔ ْٚیٔب٘ٙس .ایٗ
ٔتغیط ٘یع ثب اؾتفبز ٜاظ ٌٛ 16ی ٝزض چٟبض ثؼس (فمیطتط قسٖ فمطا ،تٛظیغ ٘بػبزال٘ ٝحطٚت ،فمط اوخطیت،
ضؾیسٖ ث ٝحك ذٛز) ٔٛضز ؾٙزف لطاض ٌطفت ٝاؾت.
جذٍل -1ضرایب رٍایی هتغيرّای اصلی تحقيق
متغیرَا

پرسشىامٍ وُایی

متغیرَا

پرسشىامٍ وُایی
تعداد گًیٍ َا

ضریب ريایی

تعداد گًیٍ َا

ضریب ريایی

4

0/598

اوسجام اجتماعی

5

0/651

فقر اکثریت

0/623
0/721

اعتماد اجتماعی

7

0/706

رسیدن بٍ حق خًد

4

ريابط متقابل

4

0/507

سالمت (احساسی/ريحی)

5

کىترل اجتماعی

5

0/636

سالمت (فیسیًلًشیکی)

5

0/686

مشارکت اجتماعی

6

0/712

سالمت (کار ي فعالیت)

5

0/629

فقیرتر شدن فقرا

4

0/523

سالمت (امید زودگی)

5

0/577

تًزیع واعادالوٍ ثريت

4

0/602

يافته های تحقیق

اظ وُ وبؾرٍٛیبٖ ،تؼساز ٘ 193فط زا٘كزٛی وؿط ٘ 285 ٚفط زا٘كزٛی زذتط ٔیثبقٙسٔ .یبٍ٘یٗ ؾٗ
زا٘كزٛیبٖ وؿط  ٚ 21/65زا٘كزٛیبٖ زذتط  21/62ؾبَ ٔیثبقس .حسالُ ؾٗ زا٘كزٛیبٖ وؿط  18ؾبَ
 ٚحساوخط  27ؾبَ  ٚحسالُ ؾٗ زا٘كزٛیبٖ زذتط  ٚ 18حساوخط  26ؾبَ ٔیثبقس .اظ وُ وبؾرٍٛیبٖ
تؼساز ٘ 319فط ( 66/7زضنس) زض قٟطٞب ظ٘سٌی ٔیوٙٙس ٘ 157 ٚفط ( 32/8زضنس) ؾبوٗ ضٚؾتب
ٔیثبقٙس.
رسٔ )2( َٚیبٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف ٔؼیبض اثؼبز ؾطٔبی ٝارتٕبػی  ٚاحؿبؼ ٘بثطاثطی ٘ ٚیع اثؼبز ؾالٔت
ػٕٔٛی وبؾرٍٛیبٖ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .اظ آ٘زب وٌٛ ٝی ٝثط اؾبؼ طیف ِیىطت زاضای قف ٌعی ٝٙثٛزٖ
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ِصا ٕ٘طات وبؾرٍٛیبٖ وؽ اظ رٕغ قسٖ ثط ػسز  6تمؿیٓ قس ٜاؾت ِصا زأ ٝٙتغییطات ٔتغیطٞبی ظیط
اظ  1تب ٔ 6یثبقس.
٘تبیذ ثیبٍ٘ط آٖ اؾت ؤ ٝیعاٖ ا٘ؿزبْ ارتٕبػی زض حس ٔتٛؾط ( )2/98لطاض زاضزٔ .یعاٖ اػتٕبز
ارتٕبػی وبییٗتط اظ حس ٔتٛؾط  ٚثطاثط ثب ( )2/19ضٚاثط ٔتمبثُ ثطاثط ثب ( ٚ )3/65وٙتطَ ارتٕبػی زض
حس ٘ؿجتبً وبییٗ ( )2/51لطاض زاضزٔ ،كبضوت ارتٕبػی ثطاثط ثب ( )4/01ثبالتط اظ حس ٔتٛؾط ٔ ٚتغیط
احؿبؼ ٘بثطاثطی ثب ٔمساض ( )5/06زض ؾطح ثؿیبض ثبالیی لطاض زاضز .زض وُ قبذم ؾطٔبیٝی ارتٕبػی
و ٝاظ تطویت اثؼبز وٙذٌب٘ ٝآٖ ث ٝزؾت آٔس ثطاثط (ٔ )3/06یثبقس و ٝزض حس وبییٗ لطاض زاضزٔ .مبزیط
ٔطث ٛث ٝاثؼبز ؾالٔت ػٕٔٛی ٘یع زض وُ زض حس ٔتٛؾط ٔیثبقس و ٝثب تطویت ایٗ چٟبض ثؼس ،قبذم
ؾالٔت ػٕٔٛی ثطای وبؾرٍٛیبٖ ثطاثط ثب ( )2/88ث ٝزؾت آٔس و ٝزض حس وبییٙی لطاض زاضز.
جذٍل -2هياًگييّای ٍ اًحراف هعيار هعرفّای هتغيرّای هَرد سٌجص
متغیر

سرمایٍ اجتماعی

احساس وابرابري

سالمت عمًمی

میاوگیه

اوحراف معیار

اوسجام اجتماعی

2/98

0/68

مؤلفٍَا
اعتماد اجتماعی

2/19

0/59

ريابط متقابل

3/65

0/69

کىترل اجتماعی

2/51

0/77

مشارکت اجتماعی

4/01

0/69

فقیرتر شدن فقرا

5/22

0/71

تًزیع واعادالوٍ ثريت

5/04

0/63

فقر اکثریت

4/99

0/51

رسیدن بٍ حق خًد

5/02

0/71

احساسی/ريحی

2/04

0/77

فیسیًلًشیکی

3/26

0/61

کار ي فعالیت

3/02

0/59

امید زودگی

3/21

0/74

میاوگیه کل

3/06

5/06

2/88

اوحراف معیار کل

0/65

0/62

0/67

٘تبیذ تحّیُ ضٌطؾی٘ ٖٛكبٖ ٔیزٞس و ٝاظ ثیٗ تٕبْ ٔتغیطٞبیی وٚ ٝاضز ٔؼبزِ ٝقسٜا٘س ،زض ٟ٘بیت ث ٝغیط
اظ ٔتغیط وٙتطَ ارتٕبػی ،وٙذ ٔتغیط زیٍط ٔؼٙی زاض ثٛزٜا٘هس  ٚتٛا٘ؿهتٝا٘هس ذهٛز ضا زض ٔؼبزِه ٝحفهظ ٚ
حسٚز  51زضنس وُ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا تجییٗ وٙٙس .رس َٚقهٕبض )3( ٜثیهبٍ٘ط ضهطایت ٔؼٕهِٛی
( ٚ ،)Bضطایت اؾتب٘ساضز (ٔ )Betaتغیطٞبی ٔؿتمُ ثهط ضٚی ٔتغیهط ٚاثؿهتٔ ٝهیثبقهسٔ .تغیهط احؿهبؼ
٘بثطاثطی زاضای تأحیط ٔٙفی (ٔ ٚ )-0/336تغیط ضٚاثط ٔتمبثهُ ثیكهتطیٗ تهأحیط ٔخجهت ( )0/303ضا اظ ذهٛز
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٘كبٖ ٔیزٞس .ث ٝز٘جبَ آٖ ٔتغیهط ٔكهبضوت ارتٕهبػی ( ،)0/273اػتٕهبز ارتٕهبػی ( ٚ )0/216ا٘ؿهزبْ
ارتٕبػی ( )0/179زاضای آحبض ٔؼٙی زاض ثط ؾالٔت ػٕٔٛی ٔیثبقٙس.
جذٍل  -3عٌاصر هتغيرّای هستقل درٍى هعادلِ برای پيص بيٌی سالهت عوَهی
ضرایب غیر استاودارد

خطاي استاودارد

ضرایب استاودارد

ارزش تی

معىی داري

B
1/586

Std.Error
0/311

Beta

T
5/09

Sig
0/000

-1/851

0/049

-0/366

-3/35

0/019

ريابط متقابل

0/984

0/044

0/303

10/78

0/011

مشارکت اجتماعی

0/771

0/038

0/273

7/67

0/017

اعتماد اجتماعی

0/522

0/055

0/216

3/55

0/000

اوسجام اجتماعی

0/478

0/070

0/179

4/12

0/021

متغیرَاي مستقل
عدد ثابت
احساس وابرابري

ضریب َمبستگی چىدگاوٍ
آمارٌ َاي تحلیل رگرسیًوی
سالمت عمًمی

0/67

ضریب تعییه مدل

0/53

ضریب تعییه تصحیح شدٌ

0/51

اشتباٌ استاودارد برآيرد

2/68

آمارٌ ديربیه  -ياتسًن

1/54

اوحراف معیار سالمت عمًمی

1/09

احساس ًابرابری ،سرهایِی اجتواعی ٍ سالهت عوَهی
اٍِٛؾبظی ٔؼبزالت ؾبذتبضی ایٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞیؾبظز تب ث ٝطٛض ٕٞعٔبٖ ث ٝتحّیُ ػّی ٔتغیطٞبی
ٔىٔ ٚ ٖٛٙتغیطٞبی ٔكبٞس ٜقس ٜثپطزاظز .ثب اؾتفبز ٜاظ ٔعیت اٍِٛؾبظی ٔؼبزالت ؾبذتبضی زض وبیبٖ
ؾؼی قس ٜاؾت تب اضتجب ػّی ؾٔ ٝتغیط ٔى ٖٛٙثب یىسیٍط  ٚضٚاثط ٞط یه اظ آٖٞب ثب ٔؼطفٞبی
ٔطثٛطكبٖ (ٔتغیطٞبی آقىبض) ثطضؾی قٛز.
ؾٔ ٝتغیط ٔى ٖٛٙوػٞٚف حبضط قبُٔ احؿبؼ ٘بثطاثطی ،ؾطٔبیٝی ارتٕبػی  ٚؾالٔت ػٕٔٛی
ٔیثبقٙس٘ .تبیذ تحّیُ ٔؼبزالت ؾبذتبضی زض رسٕٛ٘ ٚ )4( َٚزاض (ٙٔ )1ؼىؽ قسٜا٘س٘ .تبیذ حبنُ اظ
ٔسَ ا٘ساظٌ ٜیطی زض رس٘ )4( َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝاوخط ثبض ٌٛیٞ ٝب ث ٝاؾتخٙبی چٙس ٔٛضز ثبالی 0/65
ٔیثبقٙس ،یؼٙی ٔؼطفٞبی ٔتغیطٞبی ٟ٘فت ٝث ٝذٛثی ضٚی آٖٞب ثبض قسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ ضٚایی ؾبظ ٜای ٚ
اػتجبض ٘ظطی ٔتغیطٞبی ٟ٘فت٘ ٝیع زض حس ثبالیی ٞؿتٙس (ثطای ٔخبَ ضٚایی ؾبظ ٜای  ٚاػتجبض ٘ظطی ٔتغیط
احؿبؼ ٘بثطاثطی ث ٝتطتیت ثطاثط ٔ 0/59 ٚ 0/68یثبقس) و٘ ٝكبٖ زٙٞسٔ ٜتٙبؾت  ٚزلیك ثٛزٖ ٚؾیّٝ
ا٘ساظٌ ٜیطی ٔیثبقس.
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جذٍل  -4بارگَیِ ّا ،رٍایی سازُ ای ٍ اعتبار ًظری هتغيرّای هكٌَى
سازٌَا

معرفَا
احساسی/ريحی
فیسیًلًشیکی

سالمت

کار ي فعالیت

سرمایٍ اجتماعی

0/83

0/69

0/88

0/77

0/90

0/81

0/87

0/88

فقیرتر شدن فقرا

0/58

0/33

تًزیع واعادالوٍ ثريت

0/47

0/22

فقر اکثریت

0/62

0/38

رسیدن بٍ حق خًد

0/68

0/46

اوسجام اجتماعی

0/65

0/42

اعتماد اجتماعی

0/74

0/54

ريابط متقابل

0/80

0/64

کىترل اجتماعی

0/71

0/50

مشارکت اجتماعی

0/62

0/38

امید بٍ زودگی

احساس وابرابري

بار گًیٍ َاي استاودارد شدٌ

ريایی

ريایی سازٌ اي

0/67

0/68

0/76

برآيرد ياریاوس

0/63

0/34

0/49

اعتبار وظري

0/78

0/59

0/72

زض ثرف ؾبذتبضی ٕٞچٙبٖ ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز ٔتغیط احؿبؼ ٘بثطاثطی تأحیط ٔٙفی ( )-0/44ثط
ؾطٔبیٝی ارتٕبػی زاضز یؼٙی ثب افعایف احؿبؼ ٘بثطاثطی اظ ٔیعاٖ ؾطٔبیٝی ارتٕبػی افطاز زض ربٔؼٝ
وبؾتٔ ٝیقٛز .احؿبؼ ٘بثطاثطی ث ٝطٛض ٔؿتمیٓ ؾالٔت ػٕٔٛی ضا ٘یع تحت تأحیط لطاض زاز ٜاؾت
(.)-0/47زض ٔمبثُ تأحیط ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ثط ؾالٔت ػٕٔٛی زض ثیٗ زا٘كزٛیبٖ (ٔ )0/41یثبقس.
یؼٙی ؾطٔبیٝی ارتٕبػی احط افعایكی ٔ ٚؤحطی ضٚی ؾالٔت افطاز زاضز.
قبذمٞبی ٘یىٛیی ثطاظـ ٘ ٓٞكبٖ اظ ثطاظـ ذٛة ٔسَ زاضزٔ .یعاٖ وبی ؾىٛض ثطاثط 56/32
ٔیثبقس و ٝزض حس لبثُ لجِٛی اؾت ٕٞچٙیٗ قبذم  RMSEAثطاثط  0/086اؾت و ٝثط اؾبؼ ٌفتٝ
ٌبضؾ ٖٛثبالتط اظ ٔیعاٖ ٔٛضز لجٔ )0/08( َٛیثبقس.
ٟ٘بیتبً ایٙى ٝاضظـ  Pزض ایٗ ٔسَ حسٚز ٔ 0/520یثبقس و ٝثیكتط اظ ٔیعاٖ ٔهٛضز ٘ظهط ( )0/05اؾهت ٚ
حبوی اظ آٖ اؾت ؤ ٝسَ تٛؾؼ ٝزاز ٜقس ٜتفبٚت ٔؼٙی زاضی ثب آ٘چ ٝزض ٚالؼیهت اؾهت٘ ،هساضز  ٚثهٝ
ػجبضت زیٍط ٔسَ تٛؾؼ ٝزاز ٜقس ٜزض حس ٘ؿجتبً ذٛثی ثب ٚالؼیت «ثطاظـ» زاضز.
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نتیجه گیری

٘تبیذ ایٗ وػٞٚف زض ٔٛضز ٞط ؾ ٝؾبظٛٔ ٜضز ثطضؾی (احؿبؼ ٘بثطاثطی ،ؾطٔبیٝی ارتٕبػی  ٚؾهالٔت
ػٕٔٛی) ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیعاٖ احؿبؼ ٘بثطاثطی زض ثیٗ وبؾرٍٛیبٖ زض حس ثهبالیی لهطاض زاضز ()5/12
ثسیٗ ٔؼٙی و ٝافطاز قطوت وٙٙس ٜزض ایٗ وػٞٚف ثط ایٗ ثبٚض ٞؿهتٙس وه٘ ٝهبثطاثطی  ٚتٛظیهغ ٘بػبزال٘هٝ
ٔٙبثغ زض ربٔؼ ٝزض ؾطح ثبالیی لطاض زاضز .زض اضتجب ثب ؾطٔبیٝی ارتٕبػی٘ ،تبیذ ث ٝزؾت آٔسٌٛ ٜیهبی
ایٗ أط اؾت و ٝؾطح ؾطٔبیٝی ارتٕبػی زض وُ ( )3/068زض حس وبییٗ لهطاض زاضز .زض ٔهٛضز ؾهالٔت
ػٕٔٛی ٘یع ٔمبزیط ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝؾطح ؾالٔت ػٕٔٛی وبؾرٍٛیبٖ ثطاثط ثب (ٔ )2/882هیثبقهس وهٝ
زض حس وبییٗ لطاض زاضز.
یبفتٞ ٝبی ایٗ وػٞٚف حبوی اظ آٖ اؾت و ٝزض ٔزٕٛع ثهیٗ ؾهطٔبیٝی ارتٕهبػی  ٚؾهالٔت ػٕهٔٛی
ضاثطٝی ٔخجت ٔ ٚؼٙی زاضی ٚرٛز زاضز .ث ٝػجبضت زیٍهط ٞهط چمهسض ٔیهعاٖ ؾهطٔبیٝی ارتٕهبػی فهطز
افعایف یبثسٚ ،ضؼیت ؾالٔت ٚی ٘یع اضتمب ٔییبثسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیذ ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط٘ ٜكهبٖ زاز وهٝ
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اثؼبز ؾطٔبی ٝارتٕبػی ث ٝتٟٙبیی ٘یع زض ثٟجٛز ؾالٔت افطاز تهأحیط ٔؼٙهی زاضی زاض٘هس وه ٝزض ایهٗ ٔیهبٖ،
ضٚاثط ٔتمبثُ ثب اططافیبٖ ثب ضطیت ( )0/303ثیكتطیٗ ؾ ٟٓضا زض تجییٗ ٔتغیط ٚاثؿت( ٝؾهالٔت ػٕهٔٛی)
زاقت ٝاؾت.
اظ ؾٛی زیٍط یبفتٞ ٝبی وػٞٚف حبضط ثیبٍ٘ط ایٗ أط اؾهت وه ٝاحؿهبؼ ٘هبثطاثطیٞ ،هٓ ثهب ؾهالٔت
ػٕٔٛی  ٓٞ ٚثب ؾطٔبیٝی ارتٕبػی ضاثطٝی ٔٙفی ٔ ٚؼٙی زاضی زاضز .ثسیٗ ٔؼٙهی وهٚ ٝرهٛز احؿهبؼ
٘بثطاثطی زض ربٔؼٞ ،ٝط ز ٚوسیس ٜؾالٔت ػٕٔٛی  ٚؾطٔبی ٝارتٕبػی ضا ثب تٟسیس رهسی ضٚثهط ٚؾهبذتٝ
اؾت.
ػال ٜٚثط یبفتٞ ٝبی فٛق٘ ،تبیذ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ تحّیُ ٔؼبزالت ؾبذتبضی زض تحمیك حبضهط حهبوی اظ
آٖ اؾت و ٝاحؿبؼ ٘بثطاثطی  ٓٞثط ؾطٔبی ٝارتٕبػی  ٓٞ ٚثط ؾالٔت ػٕٔٛی افطاز تأحیط ٔٙفی زاضز .ثٝ
ػجبضت زیٍط ٞط چمسض ٔیعاٖ ٘بثطاثطی  ٚیب احؿبؼ ٘هبثطاثطی زض ربٔؼه ٝافهعایف یبثهس ،ؾهطح ؾهطٔبیٝ
ارتٕبػی افطاز وبٞف ٔییبثس  ٚایٗ أط اضتمبی ؾالٔت افطاز ربٔؼ ٝضا ثب ٔكىُ ٔٛارٔ ٝیؾبظز.
ثب تٛر ٝث ٝایٗ و٘ ٝتبیذ تحمیك حبضط ثب ثیكتط یبفتٞ ٝبی تحمیمهبت لجّهی (كر يايي ي همكر ران ،0990 ،رز،

 ،:111ييلكيىسًن ،0991 ،ييلي مس ،0999 ،پًرتيىگ  ،:112 ،هيپ ي م كي ٓٞ ):110 ،ذٛا٘ی زاضز  ٚزض ٚالغ اظ آٖٞب
حٕبیت ٔیوٙسٔ ،یتٛاٖ ازػب وطز و ٝتحمیك حبضط اظ وكتٛا٘ ٝتئٛضیىی لٛی ٔ ٚحىٕی ثطذٛضزاض اؾت
٘ ٚتبیذ حبنُ اظ آٖ ضا ثب اطٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ث ٝربٔؼ ٝآٔبضی تؼٕیٓ زاز .ثٙبثطایٗ ثهب زض ٘ظهط ٌهطفتٗ ایهٗ
یبفت ٝویكٟٙبزٞبی ظیط ضا ٔیتٛاٖ ٔططح ٕ٘ٛز:
ا٘زبْ ٔطبِؼبت ٔتٙبٚة زض ٔٛضز ؾٙزف ؾطح ؾالٔت ػٕٔٛی افطاز  ٚآٌبٞی اظ ٚضؼیت ٔٛرٛز.
تٛظیغ ػبزال٘ٙٔ ٝبثغ٘ ،ظبضت زلیك ثط تٛظیغ زضآٔس ،وبالٞب  ٚذسٔبت زض ٔٙبطك ٔرتّف وكٛض ٘ ٚیع ٔیبٖ
الكبض ٔرتّف ٔطزْ  ٚتالـ ثطای وبٞف ؾطح ٘بثطاثطی  ٚقىبف طجمبتی.
تمٛیت اػتٕبز ٔتمبثُ ثیٗ اػضبی ربٔؼ٘ ٚ ٝیع اػتٕبز ثٔ ٝؿؤٚالٖ.
ثب تٛر ٝث ٝتأحیط وٙتطَ ارتٕبػی غیط ضؾٕی ثط ؾالٔت افطاز ،ویكٟٙبز ٔیقهٛز تهب ثهب آٌهب ٜوهطزٖ افهطاز
٘ؿجت ث ٝػٛالت ٔٙفی ثی تفبٚتی ارتٕبػی ث ٝذههٛل زض ٔهٛضز ضفتبضٞهبی ٔرهبطط ٜآٔیهع ،احؿهبؼ
ٔؿؤِٚیت افطاز ربٔؼ ٝضا ثبال ثطز ٚ ٜآٖٞب ضا ث ٝثطذٛضز ثب ٔطٚربٖ ضفتبضٞبی ٔربطط ٜآٔیع ثطای ؾالٔتی
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)... ٚ عٚؿهی ٘بٔكهطٙهبی رٞ ضفتبض،از ٔرهسضٛ ٔههطف ٔه،ثبت اِىیٚ ٔهطف ٔكط،(اؾتؼٕبَ زذب٘یبت
.سٙٙیك وٛتك
ٝظهبیف ثهٚ  ؾپطزٖ ثطذیٚ ِتیٚبی غیط زٖٞ ؾبظٔبٚ بٜٞٚبؾت ثطای ٌؿتطـ ٌطٙٔ زٖ ثؿتطٕٛ٘ ٓٞفطا
. وٕتط ٔتٕطوعٚ چهٛبی وٞبزٟ٘
هب زضٖٞیٓ وطزٖ آٟ ؾٚ ٌٖٛ٘بٌٛ بیٕٞٗ ا٘زٚ  ٌؿتطـ احعاةٚ بی قىُ ٌیطیٞ ٝٙزٖ ظٔیٕٛ٘ ٓٞفطا
.ٝ٘طّجبٚبی زإٞٗی ٔكبضوت ٔطزْ زض ا٘زٝٙزٖ ظٔیٕٛ٘ ٓٞ فطاٚ  ایٝطمٙٔ ٚ بی ٔحّیٞتهٕیٓ ٌیطی
هس تهبٙز تؼهبزَ ثطلهطاضی ٕ٘بیٛرٛٔ بیٞ فطنتٚ بٞس ثیٗ ٘یبظٙٙٔت ثبیس تالـ وٛؾیبؾت ٌصاضاٖ حى
هبیٞ فطنهتٝ ظٔب٘ی و.سٙٙبی اؾبؾی ظ٘سٌی احؿبؼ وٞ تأٔیٗ ٘یبظٝٙ ذبطط ا٘سوی زض ظٔیٝافطاز زغسغ
اعٛ ا٘هٝز ثهٚهبی ٔحهسٞ فطنهتٝس افطاز ثطای زؾهتیبثی ثهٙٙ وٜضزٚ ضا ثطآٝبی ربٔؼٞس ٘یبظٙ٘اٛز ٘تٛرٛٔ
ْٖ آٚ تهساٝض٘هس وهٚی ٔهیآٚ) ض... ٚ  وهبضتی ثهبظی،ضٚ ظ،ّٝ حی،ییٌٛ ؽٚفی (زضٙٔ بیٞفٙ وٚ بٞضفتبض
ی ارتٕهبػی ضاٝ ؾهطح ؾهطٔبیٚ هسٙاضز ٔهیوٚ بی رجطاٖ ٘بوصیطی ثط ؾطح اػتٕهبزی ارتٕهبػیٞآؾیت
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