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Abstract 

Background: Social capital is an important issue in various stages of human life and has an 

important role in individuals’ social, economic, and health status. The natural process of biological 

and social changes causes disorders in personal affairs, quality of life, and social roles of the elders. 

Therefore, the present study aimed to determine the variables associated with social capital and its 

relationship with quality of life in the elders of Ilam, Iran.  
Methods: In this cross-sectional study, 330 elders aging 60 years old and above from Ilam were 

selected through multi stage sampling. The demographic, social capital and life quality data were 

collected using standardized social capital and SF12 questionnaires.  

Results: The results revealed a relationship between individual trust and education level, occupation 

status, mental dimension of quality of life, physical dimension of quality of life, home ownership, and 

length of residence in the region. The results also showed an association between solidarity and social 

support and marital status, home ownership, mental dimension of quality of life, insurance coverage, 

length of residence in the region, and family size. Also, social trust and associative relations were 

significantly related to age, gender, occupation, marital status, family size, physical and mental 

dimensions of quality of life, length of residence in the region, and family size. 

Conclusions: Since various factors are related to the elders’ social capital and considering the 

cumulative effect of the aforementioned components on social capital components, improving the 

modifiable factors, such as socioeconomic status, social support, and quality of life, can have a direct 

effect on social capital.  
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صذرا پشضکي علـــَم هجــــلِ علوي   

244 تا 235 صفحات ،3333تابستاى ، 3 ضوارُ ،2 دٍرُ  

70/72/33: دريافت تاريخ  27/73/33: پذيزش تاريخ   
 

 ضْز ايالم ٍ ارتباط آى با کیفیت سًذگي در سالوٌذاى سزهايِ اجتواعيعَاهل هَثز بز بزرسي 
 

 3، علي هیزبلَچ سّي 2سي ضجاع، هح3ٍالیِ هٌتي ،*3، رستن هٌتي3عشيش کساًي

 ایراى ایالم، ایالم، ٍ خذهبت ثْذاشتی درهبًی داًشگبُ ػلَم پسشکی ،هرکس تحقیقبت پیشگیری از آسیت ّبی رٍاًی اجتوبػی1
 ایراى شتی درهبًی خراسبى شوبلی، ثجٌَرد،ػضَ ّیبت ػلوی داًشگبُ ػلَم پسشکی ٍ خذهبت ثْذا2
 ایراى ْذاشتی درهبًی ایراًشْر، ایراًشْر،ی ٍ خذهبت ثػضَ ّیبت ػلوی داًشکذُ ػلَم پسشک3

 

 چکیذُ

ثبشذ ٍ ًقش  کلیشذی در اثؼشبد اجتوشبػی، ادتظشبدی ٍ       ّبی هْن در هراحل هختلف زًذگی افراد هی :  سرهبیِ اجتوبػی از ثحثهقذهِ

ٍ ادارُ اهَر شخظی،  کبرکردّبتالل در هَجت اخ کِ سبلوٌذاى ثب تَجِ تغییر فرایٌذ عجیؼی زیستی ٍ اجتوبػی سالهتی افراد دارد. در 

. از ایي رٍی ایي هغبلؼِ ثِ ثررسی ػَاهشل هشَثر ثشر سشرهبیِ اجتوشبػی      شَد یهی اجتوبػی فرد سبلوٌذ ّب ًق کیفیت زًذگی ٍ ایفبی 

 .پردازد یهٍ ارتجبط آى ثب کیفیت زًذگی  ایالمسبلوٌذاى شْر 

سبل ثِ ثشبیی ششْر ایشالم ثشب رٍو ًوًَشِ       60ًفر از سبلوٌذاى  330ر رٍی ث کِ  : ایي پژٍّ  یک هغبلؼِ هقغؼی است رٍشهَاد ٍ 

تَسشظ   ٍ کیفیت زًشذگی سشبلوٌذاى   اجتوبػی ِیسرهب کَیاعالػبت دهَگراف( اًجبم گرفت. Multi stage samplingچٌذهرحلِ ای)

 ی گردیذًذ.  آٍر جوغ SF12 ی استبًذارد سرهبیِ اجتوبػی ٍّب پرسشٌبهِ

، ثؼشذ  کیفیشت زًشذگی   ثؼشذ رٍاًشی  ٍضشؼیت اششتغبل ،    ِ اػتوبد فردی در سبلوٌذاى ٍ هتغیرّبی، سغح تحظیالت،:  ثیي هَلفّا افتِي

جسوی کیفیت زًذگی، هبلکیت هٌسل هسکًَی ٍ هذت ادبهت در هحل، ثیي هَلفِ ّوجستگی ٍ حوبیشت اجتوشبػی ثشب ٍضشؼیت تبّشل،      

ت ادبهت در هحل ٍ  اًذازُ خبًَار ٍ ثیي هَلفِ اػتوشبد اجتوشبػی ٍ   هبلکیت هٌسل هسکًَی، ثؼذ رٍاًی کیفیت زًذگی ، پَش  ثیوِ، هذ

جسشوی، هشذت ادبهشت در هحشل ٍ اًشذازُ خشبًَار راثغشِ         یرٍاثظ اًجوٌی ثب هتغیرّبی سي، جٌسیت، اشتغبل، ٍضؼیت تبّل، ثؼذ رٍاً

 هشبّذُ شذ.

هَلفشِ ّشبی   ػَاهشل ثشر    یاثشر تجوؼش   ٍ از عرفی سبلوٌذاى یاجتوبػ ِیسرهب هرتجظ ثب هختلف: ثب تَجِ ثِ ػَاهل گیزی بحث ٍ ًتیجِ

ثشر سشرهبیِ    تَاًذ یهی اجتوبػی ٍ کیفیت زًذگی ّب تیحوبی ٍ ادتظبد تیٍضؼ ری، ًظلی، ثْجَد ػَاهل هَثر دبثل تؼذیاجتوبػ ِیسرهب

 داشتِ ثبشذ.   اجتوبػی اثر هستقین

 کیفیت زًذگی، سبلوٌذاى، یاجتوبػ ِیسرهب ٍاصگاى کلیذی:

                                                           
، ایالم، ایالم. ایراى ٍ خذهبت ثْذاشتی درهبًی داًشگبُ ػلَم پسشکی ،ّبی رٍاًی اجتوبػی هرکس تحقیقبت پیشگیری از آسیت ،رستن هٌتيًَیسٌذُ هسئَل:  *

rostammenati@yahoo.com 

 هقالِ پضٍّطي

(Original Article) 
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 هقذهِ

یب ثِ سرػت در حبل سبلخَردُ شذى است ٍ جوؼیت دً

ثخ  ثسرگی از ایي تغییر در درى اٍل ّسارُ سَم ٍ در 

عجق  .گیری است کشَرّبی در حبل تَسؼِ در حبل شکل

ّبی ثخ  جوؼیت سبزهبى هلل هتحذ، ًسجت  ثیٌی پی 

درطذ در سبل  5/10جوؼیت سبلوٌذ جْبى از حذٍد 

فسای  ا 2050درطذ در سبل  8/21ثِ حذٍد  2007

 . (1،2)خَاّذ یبفت

فرآیٌذ سبلوٌذی ٍ فرایٌذ زیستی ٍ اجتوشبػی آى ثشِ عشَر    

ّبی هختلف ثشذى ٍ   عجیؼی هَجت اختالل در کبرکرد اًذام

ًشبتَاًی تششذریجی در اًجششبم ٍ ادارُ اهششَر شخظششی ٍ ایفششبی  

ششَد کشِ تشبثیر ایشي      ّبی اجتوبػی فرد سشبلوٌذ هشی   ًق 

وٌذاى ثششبرزتر ّششب در ثؼششذ اجتوششبػی زًششذگی سششبل ًبرسششبیی

ثبشذ. ثشِ عشَری کشِ هحشذٍد ششذى ششجکِ ارتجبعشبت         هی

تَاى ثرآیٌذ ایي ػَاهل داًست. ایي در حشبلی   شخظی را هی

است کِ ثؼذ اجتوبػی زًذگی، تبثیر ثسسایی در سالهت ثشِ  

 (.   3،4طَرت ػبم ٍ کیفیت زًذگی ثِ عَر خبص دارد)

گشردد ٍ   رٍاثظ اجتوبػی ّستِ اطلی جبهؼِ هحسشَة هشی  

شَد کِ افراد جبهؼِ ثب گسترو پیًَذّبی خَد،  ت هیهَج

ّبی خَد را در سبختبر جبهؼشِ تسشْیل ًوبیٌشذ ٍ از     فؼبلیت

ایي عریق ثِ اّذاف اجتوبػی، ادتظبدی ٍ سشالهتی دسشت   

یبثٌذ. ایي رٍاثشظ ٍ پیًَشذّبی اجتوشبػی در ٍادشغ سشرهبیِ      

رًٍذ. از ایي رٍ هیشساى ٍ   اجتوبػی ٍ دارایی فرد ثِ شوبر هی

ًَگی ایي رٍاثظ از اّویت زیشبدی ثرخشَردار اسشت. اهشب     چگ

هسئلِ ایٌجبسشت کشِ افشراد جبهؼشِ در ثردشراری ارتجشبط ٍ       

ّبی هْوشی از   کویت ٍ کیفیت آى یکسبى ًیستٌذ ٍ تفبٍت

(. سشرهبیِ  5،6ّشبی هختلشف ثشیي آًشبى ٍجشَد دارد)      جٌجِ

ّبیی  اجتوبػی ّوچَى سرهبیِ اًسبًی )یؼٌی اثسار ٍ آهَزو

ّشبی   دّشذ( ثشِ ٍیژگشی    ی فردی را افشسای  هشی  ٍر کِ ثْرُ

ّب، ٌّجبرّب ٍ اػتوبد اشبرُ  سبزهبى اجتوبػی از دجیل شجکِ

دارًذ کِ ّوبٌّگی ٍ ّوکبری ثرای کست سَدّی هتقبثشل  

 (.4،7کٌذ) را تسْیل هی

سرهبیِ اجتوبػی را ٍجَُ گًَبگَى سبزهبى اجتوبػی ًظیشر  

تَاًشذ ثشب    یّب تؼریف کردًذ کشِ هش   اػتوبد، ٌّجبرّب ٍ شجکِ

تسْیل ادذاهبت ّوبٌّگ، کبرایی جبهؼِ را ثْجَد ثجخششذ،  

  ِ ّشب هَلشذ    چرا کِ سرهبیِ اجتوبػی ًیس هبًٌذ سشبیر سشرهبی

اسششت ٍ دسششتیبثی ثششِ اّششذاف هشخظششی را کششِ ثششذٍى آى  

سشبزد. ثشِ    پشییر هشی   دسترس ًبپشییر خَاٌّشذ ثشَد، اهکشبى    

ػجششبرتی، سششرهبیِ اجتوششبػی ّوکششبری ارادی را تسششْیل    

 (.7،8)کٌذ هی

از آًجب کِ تقَیت ػولکردّبی اجتوشبػی سشبلوٌذاى ثبػشث    

ّشب در راسشتبی    ّشب ٍ اًجوشي   ارتقب هشبرکت آًشبى، سشبزهبى  

کٌترل اجتوبػی ثیشتر، کبرآهذی ثبیی اجتوبػی، ادتظبدی 

ٍ سالهتی، ارتقبء کیفیت زًذگی ٍ افسای  ػذالت اجتوبػی 

هختلشف  ّبی  شَد لیا تَجِ ثِ سرهبیِ اجتوبػی از جٌجِ هی

کٌذ کِ جبهؼشِ   کٌذ ٍ ایي ثیٌ  را القبء هی اّویت پیذا هی

ّبی هردهشی ٍ ایجشبد    ّبی جوؼی ٍ تشکل در پرتَ ّوکبری

ّبی هَثر ٍ ثِ هفَْم گستردُ  ای از ّوکبری ارتجبط ٍ شجکِ

 (.7،9تَاًذ سبزًذگی داشتِ ثبشذ) تؼبهل اجتوبػی، هی

تغییششرات ایجبدشششذُ در دٍراى سششبلوٌذی شششبهل کششبّ   

ّبی فیسیکی، تغییر پبسش  ثشذى ثشِ دارٍّشب، تجرثشِ       تَاًبیی

  ِ ّشبی   ٍدبیغ هْن زًذگی چَى ثبزًشستگی، اًتقبل ثشِ خبًش

ّشب جْشت    سبلوٌذی، کشبّ  درآهشذ، کشن ششذى هَدؼیشت     

ّشبی اجتوشبػی کشِ ثبػشث ایجشبد احسشبس        ثردراری توبس

تَاًٌشذ   شَد ٍ ّوِ ایي ػَاهشل هشی   تٌْبیی در سبلوٌذی هی

ٌذاى را تحشششت تشششبثیر دشششرار   کیفیشششت زًشششذگی سشششبلو  

 (.  4،10،11دٌّذ)

تغییرات ایجبدشذُ در دٍراى سبلوٌذی گبّی ًیس هٌجر ثشِ  

ّبی شذیذ جسوی ٍ رٍاًی گردیذُ ٍ ثشِ هؼلَلیشت    ًبرسبیی

ّششب ٍ  اًجبهششذ ٍ دششذرت هقبثلششِ ٍ هَاجْششِ ثششب دشششَاری  هششی

کٌذ. در ایي رّگیر است کِ  رٍیذادّبی هؼوَل را سلت هی

رفشششبّی ٍ اجتوشششبػی از جولشششِ ّشششبی  اًتظشششبر حوبیشششت

ّبی ثبزًشستگی ثب تکیِ ثر حفؼ حرهت اًسشبًی،   هستوری

اًتظشششبری ثشششِ حشششق  ٍ هجتٌشششی ثشششر ػشششذالت اجتوشششبػی 

 (.  8،9،12ثبشذ) هی

ثب تَجِ ثِ تبثیر سشرهبیِ اجتوشبػی ثشر ٍضشؼیت جسشوی ،      

رٍاًی ٍ اجتوبػی افراد، ثشِ خظشَص سشبلوٌذاى ثشِ دلیشل      

رٍزافششسٍى تؼششذاد شششرایظ خبطشششبى ٍ ّوچٌششیي افششسای  
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ّشب   سبلوٌذاى در جبهؼِ ٍ لسٍم تَجِ ثِ ًق  تبثیر گیار آى

ّشب در   در اجتوبع ٍ هسبئل اجتوبػی ٍ ّوچٌشیي ًقش  آى  

دَام ثخشیذى ثِ سبختبر جبهؼِ ایي هغبلؼِ ثب ّذف تؼییي 

سرهبیِ اجتوبػی سبلوٌذاى ٍ ػَاهل هَثر ثشر آى ٍ ارتجشبط   

یشالم اًجشبم ششذُ    آى ثب کیفیت زًذگی در سبلوٌذاى شْر ا

 است.

 

 هَاد ٍ رٍش 

پژٍّ  حبضر یک هغبلؼِ تَطیفی تحلیلی از ًَع هقغؼشی  

فرد سبلوٌذ سبکي شْر ایشالم در   330هغبلؼِ ثر رٍیاست. 

، در ایششي هغبلؼششِ از رٍو اًجششبم شششذُ اسششت 1391سششبل 

از عریق ًقشِ، ای استفبدُ شذ. کِ  چٌذ هرحلِ گیری ًوًَِ

 ثٌذی شذ ٍ پبییي تقسین هیبًی ،شْر ایالم ثِ سِ ًبحیِ ثبی

ٍ ثششر اسششبس ثلَکْششبی هَجششَد در ًششَاحی سششِ گبًششِ       

ثشِ طشَرت   ، شذُ، از ّشر ًبحیشِ تؼشذادی خیبثشبى      هشخض

شَد. ثؼشذ از آى ثشب ٍارد ششذى ثشِ ّشر       تظبدفی اًتخبة هی

    ِ ّشبی سشبػت ٍ    خیبثبى ٍ ثب تَجِ ثشِ جْشت حرکشت ػقرثش

سشبل در ّشر    60هشخض ششذى سشي سشبلوٌذی ثشبیتر از     

ثشرای   ّب ادشذام گردیشذ.   خبًَار  ًسجت ثِ تکویل پرسشٌبهِ

هحبسجِ حجن ًوًَِ از فرهَل حجن ًوًَِ ثرای یک جبهؼِ 

 95استفبدُ گردیذ کِ در ایي فرهشَل در سشغح اعویٌشبى    

ٍ هقذار اًحراف هؼیشبر ثشر    96/1درطذ هقذار آهبرُ آى ثراثر 

( ٍ هقذار خغشبی  11)27/9عجق تحقیقبت اًجبم شذُ ثراثر 

 ٍاحذ در ًظر گرفتِ شذُ است.1بثل دجَل ثرای هحقق د

 

ّششبی هششَرد اسششتفبدُ در ایششي هغبلؼششِ شششبهل    پرسشششٌبهِ

 Social capitalپرسششششٌبهِ سشششرهبیِ اجتوشششبػی) 

questionnaire)  هَرد استفبدُ در هغبلؼِ ػذالت شْری

سَال هی ثبشذ کشِ سشِ   30 شْر تْراى کِ شبهل کِ شبهل

ّوجستگی ٍ حوبیشت اجتوشبػی ٍ    فردی، ثؼذ اطلی اػتوبد

(  ٍ 13اػتوبد اجتوشبػی ٍ رٍاثشظ اًجوٌشی را هشی سشٌجذ)     

 ذگیششششششش ت زًششششش َالی کیفیئسش  دٍازدٌُبهِ شششش پرسش

Short form-12 Gandek B  استفبدُ گردیذ کِ رٍایی

ّب در هغبلؼشبت دجشل هشَرد تبییشذ دشرار گرفتشِ        ٍ پبیبیی آى

 (. 13،14است)

دادى ًکشبت اخشالد در پشژٍّ ، ایشي     جْت هذ ًظشر دشرار   

هغبلؼِ در کویتِ اخالد در داًششگبُ ػلشَم پسششکی ایشالم      

شذ. هؼیبرّبی اخشالد در پشژٍّ  ششبهل هحرهبًشِ ثشَدى      

اعالػبت شرکت کٌٌذگبى در هغبلؼِ، رضبیت آگبّبًِ افشراد  

در ٍرٍد ثِ پژٍّ  اجرا گردیذ. افراد ثذٍى ًَشتي ًبم ٍ ًبم 

کت کردًشذ. فشرم رضشبیت آگبّبًشِ     خبًَادگی در هغبلؼِ شر

 تَسظ شرکت کٌٌذگبى اهضبء شذ.

ٍ آهشبر   18ًسشخِ   SPSSافشسار   ّب ثب استفبدُ از ًشرم  دادُ  

، هیششبًگیي ٍ اًحششراف هؼیششبر( ٍ  ، درطششذتَطششیفی)فراٍاًی

ّششبی تششی تسششت ٍ آزهششَى ّوجسششتگی    )آزهششَى تحلیلششی

 اسپیرهي(  تحلیل گردیذ.

 

 ّا يافتِ

ِ هیبًگیي سي سبلوٌذاى در ا سشبل   48/68±212یي هغبلؼش

ثَد. هیبًگیي اًذازُ خبًَار ٍ هذت ادبهشت در هٌسل هسکًَی 

سشبل ثشرآٍرد    13/12 ± 65/6ًفر ٍ 89/3 ± 19/1ثِ ترتیت

گردیذ. سبیر هشخظبت دهَگرافیک سبلوٌذاى تحت هغبلؼِ 

 آهذُ است.   1در جذٍل شوبرُ 

ّبی سرهبیِ اجتوبػی شبهل سِ هَلفِ اػتوبد فردی،  هَلفِ

وجستگی ٍ حوبیت اجتوبػی، اػتوبد اجتوبػی ٍ رٍاثظ ّ

ثبشذ کِ هشخظبت ایي سِ هَلفِ در سبلوٌذاى  اًجوٌی هی

 2ثر عجق جذٍل شوبرُ  آهذُ است. 2در جذٍل شوبرُ 

درطذ سبلوٌذاًی کِ اػتوبد فردی ٍ ّوجستگی ٍ حوبیت 

اجتوبػی ثبیتری دارًذ ًسجت ثِ هَلفِ اػتوبد اجتوبػی 

چٌیي آهبر تحلیلی ثیي سرهبیِ اجتوبػی ثیشتر  است. ّو

 آهذُ است. 3ثب هتغیرّبی هَرد ثررسی در جذٍل شوبرُ 

ّوچٌیي در آًبلیس ارتجبط ثیي اًذازُ خبًَار ٍهَلفشِ اػتوشبد   

فردی سرهبیِ اجتوبػی ثشب اسشتفبدُ از آزهشَى ّوجسشتگی     

ذُ شششششششستگی هؼٌششششبداری هشبّششششششاسششششپیرهي ّوج

ثیي هَلفِ اػتوشبد   ٍ ّوجستگی (=P=68/0r,02/0گردیذ)

فردی سرهبیِ اجتوبػی سبلوٌذاى ٍ اثؼشبد کیفیشت زًشذگی    

داری  یثشب هؼٌش   63/0ٍ  58/0ثؼذ جسوی ٍ رٍاًی ثِ ترتیت 
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ِ ًتبیج آى در جذٍل شوبرُ کثِ دست آهذ  01/0ٍ  023/0

 آهذُ است.4

: هشخظبت دهَگرافیک سبلوٌذاى هَرد ثررسی در شْر 1جذٍل 

 ایالم

 دهَگزافیک هطخصات  تعذاد)درصذ(

 

110(9/33) 

98(3/30) 

70(7/21) 

30(9) 

17(5) 

 )سال( سي

65≤ 

70-66 

75-71 

80-76 

80> 

 

142(43) 

188(57) 

 جٌسیت

 هیکر

 هًَث

 

104(3/32) 

179(6/55) 

30(3/9) 

9(8/2) 

 سطح تحصیالت

 سَاد ثی

 اثتذایی ٍ راٌّوبیی

 دثیرستبى ٍ دیپلن

 داًشگبّی

 

237(3/72) 

2(6/0) 

89(1/27) 

 ت تاّل ٍضعی

 هتأّل

 هجرد

 ثیَُ یب هغلقِ

 

36(11) 

110(8/33) 

135(4/41) 

45(8/13) 

 ٍضعیت اضتغال

 شبغل 

 دار خبًِ

 ثیکبر

 ثبزًشستِ

 

245(4/75) 

60(5/18) 

20(1/6) 

  هٌشل هسکًَي هالکیت

 خبًِ طبحت

 هستأجر ٍ سرهبیِ دار

 سبیر

 

230(1/70) 

98(9/29) 

 ٍضعیت پَضص بیوِ

 دارای ثیوِ 

 ثذٍى ثیوِ

ثٌذی هَلفِ ّبی سرهبیِ اجتوبػی ٍ کیفیت  : عجق2ِجذٍل 

 زًذگی در سبلوٌذاى شْر ایالم

ّای  هَلفِ

سزهايِ 

 اجتواعي

 بٌذی طبقِ

کیفیت 

 زًذگی

هیاًگیي  )درصذ(فزاٍاًي

 ًوزُ

(5-3) 

 53/1 (2/14)47 پبییي اػتوبد فردی

 66/2 (3/47)156 هتَسظ

 42/3 (2/31)103 خَة

 50/4 (3/7)24 خیلی خَة

ّوجستگی ٍ 

حوبیت 

 اجتوبػی

 42/1 (17)56 پبییي

 73/2 (3/49)163 هتَسظ

 35/3 (2/28)93 خَة

 41/4 (5/5)18 خیلی خَة

اػتوبد اجتوبػی 

 ٍ رٍاثظ اًجوٌی

 45/1 (2/42)136 پبییي

 56/2 (2/34)110 هتَسظ

 78/3 (2/20)65 خَة

 66/4 (4/3)11 خیلی خَة

ثؼذ جسوی 

 یکیفیت زًذگ

 65/1 (1/17)55 پبییي

 87/2 (2/34)110 هتَسظ

 69/3 (6/32)105 خَة

 52/4 (1/16)52 خیلی خَة

ثؼذ رٍاًی 

 کیفیت زًذگی

 55/1 (2/23)75 پبییي

 74/2 (3/33)108 هتَسظ

 82/3 (7/28)93 خَة

 45/4 (8/14)48 خیلی خَة

 

 بحث

ٍ   یبفتِ در  ّبی هغبلؼِ پی  رٍ در راستبی هغبلؼشبت دجلشی 

-شٌبسششی ٍ ادتظششبدی ّششبی جوؼیششت کٌٌششذُ هششَرد تؼیششیي

اجتوبػی سرهبیِ اجتوبػی ٍ ارتجبط آى ثب کیفیشت زًشذگی   

ّبی هحشل سشکًَت، هبلکیشت     ٍیژگی پژٍّشگراىثبشذ.  هی

هٌشسل هسششکًَی، هیشساى تحظششیالت ٍ دَهیشت را از جولششِ    

(. ّوچٌشیي از  15داًشذ)  ػَاهل هَثر ثر سرهبیِ اجتوبػی هی

ػَاهششل از هیششساى درآهششذ ٍ تحظششیالت،  هحققششیيدیششذگبُ 

 .(16)استکٌٌذُ سرهبیِ اجتوبػی  تؼییي
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 هَلفِ ّبی سرهبیِ اجتوبػی ثِ تفکیک هتغیرّبی دهَگرافیک در سبلوٌذاى شْر ایالم: 3جذٍل 

P-Value ثٌذی هتغیرّب دستِ هیبًگیي اًحراف هؼیبر  هَلفِ ّبی سرهبیِ اجتوبػی 

013/0  96/0  72/3  اػتوبد فردی هتبّل 

11/1  95/2  غیر هتبّل 

001/0  65/0  25/3 بػیّوجستگی ٍ حوبیت اجتو هتبّل   

86/0  84/2  غیر هتبّل 

38/0  58/0  96/2  اػتوبد اجتوبػی ٍ رٍاثظ اًجوٌی هتبّل 

12/1  83/2  غیر هتبّل 

04/0  12/1  85/3  اػتوبد فردی هرد 

25/1  25/3  زى 

56/0  87/1  56/3  ّوجستگی ٍ حوبیت اجتوبػی هرد 

33/2  44/3  زى 

13/0  85/0  04/3 وٌیاػتوبد اجتوبػی ٍ رٍاثظ اًج هرد   

25/1  90/2  زى 

001/0  65/1  84/3 خبًِ طبحت   اػتوبد فردی 

44/1  65/3 خبًِ غیر طبحت   

02/0  33/0  66/3 خبًِ طبحت   ّوجستگی ٍ حوبیت اجتوبػی 

41/0  35/3 خبًِ غیر طبحت   

017/0  24/1  55/3 خبًِ طبحت   اػتوبد اجتوبػی ٍ رٍاثظ اًجوٌی 

12/1  96/2 خبًِ غیر طبحت   

78/0  48/1  66/3  اػتوبد فردی دارای ثیوِ 

56/1  54/3  ثذٍى ثیوِ 

11/0  56/2  48/3  ّوجستگی ٍ حوبیت اجتوبػی دارای ثیوِ 

17/2  51/3  ثذٍى ثیوِ 

18/0  55/1  18/3  اػتوبد اجتوبػی ٍ رٍاثظ اًجوٌی دارای ثیوِ 

23/1  14/3  ثذٍى ثیوِ 

 

در هغبلؼشِ پشی  رٍ هیششساى سشرهبیِ اجتوشبػی در توششبهی     

تر از هیبًِ هغبلؼشبت دجلشی اسشت کشِ      هَلفِ ّب کوی پبییي

گَیبی درجبت پشبییي سشرهبیِ اجتوشبػی، ثشِ خظشَص در      

 ثبشذ. هَلفِ اػتوبد اجتوبػی ٍ رٍاثظ اًجوٌی هی

ّشبی دهَگرافیشک ًیشس در     توبیسات جٌسی، سٌی ٍ ٍیژگشی 

ّشبی   بدل سرهبیِ اجتوبػی در زیرگرٍُارتجبط ثب تَزیغ ًبهتؼ

تَاًشذ ًبششی از ػَاهشل     ثبشٌذ. ایي توبیسات هشی  هختلف هی

ای از ػَاهل شبهل  ّبی هیکَر ثبشذ. پبرُ هَجَد در زیرگرٍُ

ّشب ٍ   ّب ٍ توشبس  ّب در اختظبص زهبى، ّسیٌِ، فرطت تفبٍت

ّشبی   ّبست کِ تب حشذ زیشبدی هششبرکت    اعالػبت ٍ هْبرت

کٌشذ، ّوشبى عشَر کشِ از ًتشبیج ثشر        هیاجتوبػی را تقَیت 

ّبی اجتوبػی هتأثر از ػَاهل دهَگرافیشک   آیذ هشبرکت هی

 (.  17ثبشذ) هی
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 : ًتبیج آزهَى ّوجستگی اسپیرهي ثیي هَلفِ ّبی سرهبیِ اجتوبػی ثب هتغیرّبی کوی هَرد هغبلؼِ در سبلوٌذاى4جذٍل 

اًذازُ 

 خبًَار

هذت ادبهت 

 در هحل

سوی ثؼذ ج سي ّسیٌِ خبًَار

کیفیت 

 زًذگی

 ثؼذ رٍاًی

کیفیت 

 زًذگی

آزهَى آهبری ٍ 

داری هؼٌی  

 هَلفِ

68/0  21/0  15/0  23/0-  58/0  63/0  اػتوبد فردی ضریت ّوجستگی  

02/0  35/0  87/0  04/0  023/0  01/0  P-value 

15/0  09/0  23/0  11/0  29/0  25/0 ّوجستگی ٍ  ضریت ّوجستگی 

01/0 حوبیت اجتوبػی  52/0  32/0  33/0  012/0  04/0  P-value 

12/0-  173/0  033/0-  23/0  18/0  14/0 اػتوبد اجتوبػی ٍ  ضریت ّوجستگی 

033/0 رٍاثظ اًجوٌی  02/0  21/0  01/0  33/0  018/0  P-value 

 

دّشذ کشِ هَلفشِ اػتوشبد      ًتبیج حبطل از هغبلؼِ ًشبى هشی 

ششَد.   اجتوبػی ٍ رٍاثظ اًجوٌی ثب افسای  سي ثیششتر هشی  

ًشششبى دادُ اسششت کششِ هیششساى سششرهبیِ  تحقیقششبت هختلششف

اجتوبػی در هقبعغ هختلشف سشٌی هتفشبٍت اسشت. ًتشبیج      

کٌٌشذُ در   حبطل از هغبلؼِ ثر رٍی ػوَم جوؼیشت ششرکت  

دّشذ کشِ ثشب     هغبلؼِ ػذالت شْری در تْراى ًیس ًشبى هشی 

افسای  سي ّوِ هَلفشِ ّشبی سشرهبیِ اجتوشبػی افشسای       

ییشری سشي ثشب    (. کِ ایي هَضَع ثِ ػلت ّشن تغ 18یبثذ) هی

ّبی شغلی ٍ خشبًَادگی   هتغیرّبی درآهذ، آهَزو، هَدؼیت

 (.18،19ٍ تبّل در هراحل هختلف سٌی دبثل تحلیل است)

هَلفِ اػتوبد فردی در هشرداى ثشی  از زًشبى، ٍ در هقبثشل     

هَلفششِ اػتوششبد اجتوششبػی در زًششبى ثیشششتر از هششرداى ثششَد.  

هغبلؼبت هختلف ًششبى دادُ اسشت تفشبٍتی کشِ ثشِ لحشبػ       

سرهبیِ اجتوبػی ثیي زًبى ٍ هرداى ٍجَد دارد فی ًفسِ ثِ 

ّششب ٍ  ّششب، فرطششت دلیششل جٌسششیت ًیسششت ثلکششِ هَدؼیششت 

ّبیی کِ ثشِ لحشبػ جٌسشیت ثشرای فشرد ایجشبد        هحذٍدیت

گردد از اّویت ثرخَردار است. ًتشبیج هغبلؼشِ ثشر رٍی     هی

کٌٌذُ در هغبلؼِ ػذالت ششْری در   جوؼیت ػوَهی شرکت

دّذ کِ اػتوبد اجتوبػی در زًبى ثیشتر  تْراى ًیس ًشبى هی

(. جٌسیت ّوچٌیي ثر ًَع ػضشَیت  19،20از هرداى است)

ّشبی اجتوشبػی تشبثیر دارد. از عرفشی      ّب ٍ گشرٍُ  در اًجوي

هرداى اغلت ثِ دلیل ارتجبط ثب هحیظ ثیشرٍى ٍ ثشِ تجشغ آى    

ّشبی   ّبی اجتوبػی ثیشتر ٍ درار گرفتي در هَدؼیت فؼبلیت

ر ًسجت ثشِ زًشبى، ّوشَارُ ثشب عیشف      اجتوبػی ٍ شغلی ثْت

گیرًشذ ٍ فرطشت    تشری از افشراد در ارتجشبط دشرار هشی      ٍسیغ

ثردراری ارتجبط ٍ گسترو پیًَذّبی اجتوبػی ثرای هرداى 

ثشششِ هراتشششت ثیششششتر اسشششت. اهشششب در هقبثشششل زًشششبى      

ّبی)ػبعفی ٍ ػولی( ثیشتری را از هحیظ دریبفشت   حوبیت

آًشبى تشبثیر   کٌٌذ کِ ایي شرایظ ثشر سشرهبیِ اجتوشبػی     هی

 (.  19،21دارد)

هَلفِ اػتوبد فشردی در افشراد ششبغل ٍ ثبزًشسشتِ ثشی  از      

افراد خبًِ دار ثَد. ًتبیج حبطل از هغبلؼِ در ػوَم در شْر 

تْراى ًیس ًشبى داد کِ اشتغبل ثب ّوِ هَلفِ ّشبی سشرهبیِ   

(.کِ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ افشراد ششبغل   19اجتوبػی راثغِ دارد)

ّشب ٍ   درگیشر یشک سشری از فؼبلیشت    ثِ ادتضبی شغل خشَد  

ّشبی اجتوشبػی    ّبی ششغلی ّسشتٌذ ٍ در هحشیظ    هشبرکت

اًذ پیًَشذّبی اجتوشبػی    هختلف ثب افراد گًَبگَى در ارتجبط

کٌٌشذ.   تری را ًسجت ثِ افراد غیر شبغل تجرثِ هشی  گستردُ

ّشب   تَاًذ ثشر رٍی سشرهبیِ اجتوشبػی آى    کِ ایي هَضَع هی

دار زى ّستٌذ  اکثر افراد خبًِتبثیر ثگیارد. ٍ از عرفی چَى 

ثیٌششی  ایششي اخششتالف در هَلفششِ اػتوششبد فششردی دبثششل پششی 

 (.22،23است)

اػتوبد فردی در افراد ثشب تحظشیالت ثشبیتر ثیششتر از افشراد      

سَاد ثَد. هغبلؼشبت هختلشف ثشیي سشرهبیِ اجتوشبػی ٍ       ثی

تحظیالت راثغِ ًشبى دادُ است ثذیي طشَرت کشِ حضشَر    

  ٍ کَشش  در حشل هسشبئل هحلشی،      ثیشتر، هیشساى اػتوشبد 
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ّوچٌیي ارتجبعبت اجتوشبػی در ثشیي افشراد ثشب تحظشیالت      

ثبیتر ثیشتر است.کِ ایي هَضَع تب حذٍدی ًبشی از حضَر 

ّبی هختلف تحظیلی ٍ  کردُ در هحیظ ثیشتر افراد تحظیل

تشششَیق ثششِ اًجوششي پششییری ٍ ارتجبعششبت اجتوششبػی ٍ      

هغبلؼشِ ثشر    (.21،23ّب است) ّبی گرٍّی ثیشتر آى فؼبلیت

رٍی جوؼیت ػوَهی شْر تْراى در هغبلؼِ ػذالت ششْری  

دادُ است  کِ ّوجستگی ٍ حوبیت اجتوشبػی   ًیس ًشبى هی

(. از عرفششی در 24کششردُ ثیشششتر اسششت) در افششراد تحظششیل

ای کِ در شْر ایالم اًجبم گرفتِ ثشَد ثشیي سشرهبیِ     هغبلؼِ

   ِ ای  اجتوششبػی ٍ هتغیرّششبی تحظششیالت ٍ اشششتغبل راثغشش

 (.  25ُ ًشذ)هشبّذ

ثب تَجِ ثِ ایي کِ سبلوٌذاى دارای هٌسل هسکًَی ٍ تحشت  

پَششش  ثیوششِ از اهٌیششت ادتظششبدی ٍ اجتوششبػی ثیشششتری  

ثرخَردار ّستٌذ لیا  هیساى اػتوشبد فشردی ٍ ّوجسشتگی ٍ    

(. ًتبیج هغبلؼِ ثشر  17ّب ثیشتر ثَ ) حوبیت اجتوبػی در آى

لکیشت  رٍی ػوَم جوؼیت شْر تْراى ًیس ًشبى از راثغِ هب

 (.  19هٌسل هسکًَی ٍ سرهبیِ اجتوبػی دارد )

هَلفششِ اػتوششبد اجتوششبػی ٍ رٍاثششظ اًجوٌششی در سششبلوٌذاى 

ّشبی هغبلؼشِ ثشر     هتبّل ثی  از افراد غیر هتبّل ثَد. یبفتِ

دّشذ کشِ    رٍی جوؼیت ػوَهی شْر تْراى ًیشس ًششبى هشی   

(.کشِ ایشي   19سرهبیِ اجتوبػی در افراد هتبّل ثیشتر است)

ًذ ًبشی از درگیر ثَدى ثیشتر افراد هتبّشل ثشب   تَا هسئلِ هی

اهَر اجتوبػی ثِ ادتضبی ًیبزّبی تبّل ٍ تؼشبهالت ثیششتر   

ّششب ثبشششذ. ٍ از  خششبًَادگی ٍ اًتظششبرات ثیشششتر جبهؼششِ از آى

تر شذى داهٌِ شجکِ اجتوبػی ٍ  عرفی تبّل ثبػث گستردُ

ششَد کشِ ایشي     افسای  پیًَذّبی اجتوبػی افراد هتبّل هی

 ّب تأثیرگیار ثبشذ.   تَاًذ ثر سرهبیِ اجتوبػی آى هسئلِ هی

ّب ًشبى دادًذ کِ هَلفشِ حوبیشت اجتوشبػی ٍ رٍاثشظ      یبفتِ

کرد کِ ایشي   اًجوٌی ثب افسای  اًذازُ خبًَار کبّ  پیذا هی

تَاًذ ًبشی از ضؼیف ثَدى تبهیي اجتوبػی ثشرای   هسئلِ هی

ّبی پرجوؼیت ٍ ّوچٌیي ایجبد فضشبی ردبثشت در    خبًَادُ

ي اػضبی خبًَادُ ٍ ثِ تجغ آى کبّ  اػتوشبد ثشیي اػضشب    ثی

 ثبشذ.

 

 گیزی ًتیجِ

ػَاهل هختلف دهَگرافیک، تبثیرات هختلفی ثر هَلفِ ّبی 

دٌّذ.  هختلف سرهبیِ اجتوبػی سبلوٌذاى از خَد ثرٍز هی

تَاى اثر تجوؼی ػَاهل چٌذگبًِ ثر هَلفِ  ٍ از عرفی ًوی

رٍد ثب  لیا اًتظبر هیّبی سرهبیِ اجتوبػی را ًبدیذُ گرفت، 

 -ثْجَد ػَاهل هَثر دبثل تؼذیل، ًظیر ٍضؼیت ادتظبدی

ّبی اجتوبػی در راستبی اثرگیاری  اجتوبػی ٍ حوبیت

ثِ  هثجت ثر رٍی سرهبیِ اجتوبػی ادذاهی اًجبم گیرد.

ّبی اجتوبػی  هٌظَر تقَیت ٍ رشذ ٍ گسترو هشبرکت

ّبی  ّبی ػوَهی هشبرکت تَاى از عریق ػرطِ هی

رسوی، هبًٌذ ثرپبیی هٌبسک ٍ هراسن هیّجی استفبدُ غیر

از آًجب کِ سبلوٌذاى ثب سغح سَاد ثبیتر از سرهبیِ  ًوَد.

اجتوبػی ثیشتری ثرخَردارًذ لیا ارتقبی سغح سَاد ٍ 

تَاًذ ادذاهی هفیذ در جْت افسای   آهَزو سبلوٌذاى هی

تالو در جْت ثِ تؼَیق  ّب ثبشذ. سرهبیِ اجتوبػی آى

تر  ثبزًشستگی سبلوٌذاى ٍ حضَر ثیشتر ٍ فؼبلاًذاختي 

ّبی شغلی ٍ اجتوبػی، ّوچٌیي تالو در  ّب در ػرطِ آى

تَاًذ ثر سرهبیِ  جْت استقالل هبلی ّر چِ ثیشتر آًْب هی

 ّب تبثیر هثجت داشتِ ثبشذ. اجتوبػی آى
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