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 1: مورد مطالعه خانواده های شهر سمنانساختار خانواده و سالمت

  2طاهره میرساردو 

 3ابوالفضل طاهریان 

 چکیده 

تأثیر قابل توجهی بر بخشهای مختلف جامعه دارد و دستیابی به شاخصهای سالمت یکی از شاخصهای توسعه یافتگی است که 

. خانواده یکی از نهادهاییست که بیش از سایر بخشها با این استمشارکت تمامی دستگاههای اجرایی کشور باالی آن نیازمند 

ریک از ساختارهای موجود خانواده به طور از آنجا که امروزه ساختار خانواده دگرگون شده ، بنابراین ، هو  مقوله در ارتباط است

و تک والدینی  به  دو والدینیدسترسی خانواده های شناخت میزان اصلی  هدفمتفاوتی از سالمت سهم ببرد. در مقاله حاضر 

در این مطالعه فرضیات تحقیق بر سالمت است.اجتماعی  –پایگاه اقتصادی و تأثیر خدمات و مراقبتهای بهداشتی و پزشکی 

سالمت پیرلین و ترنر طراحی شد و  و اجتماعی–اساس تئوری علل اجتماعی بنیادی لینک وفیالن و نظریه وضعیت اقتصادی بر

جامعه آماری این مربوط به فرضیات استفاده شده است. اطالعاتبرای دستیابی به و ابزار پرسشنامه و مصاحبه از روش پیمایش 

دو والدینی و خانوار  222تعداد  کهخانوارمی باشد  92825پژوهش شامل کلیه خانوارهای ساکن در شهر سمنان بود که برابر با 

سرپرست سال  88هر مرد یا زن باالی  مطالعهبرآورد شد. روش نمونه گیری خوشه ای و واحد به عنوان نمونه تک والدینی 

اجتماعی پایین در مقایسه با خانواده های با پایگاه  -اقتصادیخانوارهای با پایگاه نشان داد کهقیق تحنتایج خانوار بود. 

باال ، خانوارهای با سرپرستی مادر در مقایسه با خانوارهای با سرپرستی پدر، خانواده های تک متوسط و اجتماعی  -اقتصادی

ت جسمانی و روانی پایین تریبرخوردارند. در خانواده های دو والدینی والدینی در مقایسه با خانواده های دو والدینی از سالم

نوع شغل . بین سال،بیکار،بازنشستهوزنانخانهداربیشازسایرگروههابود45 روانیدرافرادباالی -میزانشیوعاختالالتسالمت جسمانی 

 . وجود داشت همبستگیبیش از سایر متغیرها دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی و

 خدمات بهداشتی و پزشکی اجتماعی ،-پایگاه اقتصادیخانواده تک والدینی،خانواده با ثبات، سالمت ،  :هواژکلید 

                                                           
این مقاله از رساله کارشناسی ارشد ابوالفضل طاهریان به راهنمایی طاهره میرساردو، در رشته جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسالمی  -3

 واحد گرمسار استخراج شده است.
 جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساراستادیار گروه  -8
 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساردانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی  -1
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 مقدمه 

یکی از شاخصهای توسعه در هر جامعه سطح بهداشت و میزان دسترسی اعضای آن جامعه به خدمات 

در  یسو عوامل بسیاراست که از یک  یچند محورای سالمت پروسه پزشکی و مراقبتهای بهداشتی است. 

دیگر ،  سوییک جامعه است و از  یاجرای یایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت تمام دستگاهها

سازمان بهداشت جهانی با توجه به نقش جامعه دارد.  یبر سایر بخشها یمقوله سالمت تأثیر قابل توجه

سالمت عبارت از حالت بهزیستی کامل "کند:حیاتی سالمت جسمانی و روانی،سالمت را چنین تعریف می

امروزه موضوع خدمات . "(WHO 1976)جسمانی،روانی،اجتماعی است و صرفأ عدم بیماری و ضعف نیست

درمانی یک استراتری ضروری و الزم اور برای ارتقای سالمتی همگانی و به شکل گسترده به عنوان راه حلی 

.برای این منظور دو جمعیت در جهان به شمار می آی جهانی برای به منظور بهبود کیفیت بهتر زندگی

به هدف سالمتی  یمهم به منظور دستیاب یاز اولین شاخص ها یو بهداشت یدسترسی به خدمات درمان

مختلف به  یدر برخورداری از سالمت در بین کشورها یر حال حاضر نابرابرد(.2009است)هالت یهمگان

ساله در امید به زندگی بین 28صورت چالشی جهانی درآمده است، به طوری که امروزه شاهد تفاوت 

از کشورها هستیم. سهم ژنتیک در سالمت افراد  یساله در داخل برخ20کشورهای مختلف و تفاوتی 

امل اجتماعی با درصد و عو29در کشورها با  یدرصد، نظام مراقبت بهداشت80درصد، محیط فیزیکی با 89

 یبه منابع بهداشت یکمتر یدرصد از عوامل مؤثر بر سالمت هستند. در سراسر دنیا، افراد محروم دسترس90

 (.(Stansfield& Marmot 1992: 739دارند

 یمهم یدر شهر ها یدرمان یاز امکانات بهداشت یدر برخوردار یتوسعه یافته نابرابر یدر کشور ها

باعث مرگ و  یبهداشت یورد.در این شهرها هنوز تبعیض های خهمچون لندن،واشنگتن و.... نیز به چشم م

 ی قلب ی ( . مطالعات انجام شده در آمریکا نشان می دهد که بیماریها8383شود)پاگ  یم یدردناک یمیرها

از عوامل اصلی مرگ و میردر این کشور است. در این کشور نرخهای گوناگون مرگ و میر به تنهایی  ییک
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به خدمات و  یاز سطوح گوناگون دسترس یاز موارد ناش یناشی از ویژگی های جمعیتی نیست بلکه در بسیار

این رتبه نشان واست  یجهان 823نظام سالمت در ایران در رده (. 2002است)تیموتی   یتسهیالت بیمارستان

از  یرانه تعیینس8382 بر اساس مطالعات و محاسبات سالدر توزیع بهداشت و سالمت است.  نابرابریدهنده 

. درصد باشد82که این رقم نباید کمتر از  یدر حال،تومان بود  500هزار و  82 یپزشکسازمان نظام یسو

 یجاها بهاز مشکالت مردم است و بیمه ییک یابیمه یهاصندوق یو بضاعت ناکاف یاپوشش نامناسب بیمه

 (. 89: 8385پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزشکنند)ی به درمان توجه م اًمحور بودن صرفسالمت

به دلیل تاثیر عوامل عدیده اجتماعی در امر سالمت، میزان برخورداری از موهبت سالمت در جوامع متفاوت 

های سالمت در بین کشورها و حتی در درون کشورها اختالف فاحشی دارد. در بوده و در نتیجه شاخص 

سال تخمین  80ایران محاسبات مرکز آمار ایران اختالف بین استان تهران و سیستان و بلوچستان را حدود 

می زند. احتماال اختالف بین پایین ترین طبقات اجتماعی استان سیستان و بلوچستان با جامعه متمکن تر 

اقتصادی جامعه از جمله بهبود  -بهبود شرایط اجتماعی .(8382هرانی بیش از رقم مزبور است )مرندیت

وضعیت غذا و تغذیه و شرایط زندگی موجب کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال می شود. تالش بخش 

تماعی و اقتصادی سالمت فقط یکی از عوامل موثر بر سالمت است. در حالی که عمده ترین تاثیر از عوامل اج

 نشات می گیرد و بر شرایطی که مردم در آن زندگی و کار می کنند اثر می گذارد. 

و  یدر بخش سالمت و استفاده از آن در سطح وسیع در تشخیص پزشک یبا توسعه فناور در جهان

توسعه  همراه با یها به امکانات پزشکبیشتر خانوار یکنندگان بخش سالمت و نیز دسترسافزایش عرضه

سالمت از  یهاکه سهم هزینه یاافزایش یافته است؛ به گونه یفرهنگ سالمت، هزینه مصرف خدمات سالمت

افزایش یافته  8552درصد در سال  2/5به  8528درصد در سال  3از  یکل تولید ناخالص جهان

برابر افرادی  افرادی که در طبقات پایین اجتماعی قرار گرفته اند حداقل دو.(UNICEF 2002:10)است

علل مادی و روانی اجتماعی از یماری جدی و مرگ زودرس می شوند .که در طبقات باالتر هستند دچار ب
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قبیل سرمایه کم خانواده ، تحصیالت پایین ، شغل نامطمئن ، زندگی در خانه های نامناسب در ایجاد این 

در  ماری ها و یا مرگ زودرس می گردند .تفاوت ها سهم دارند که در نهایت اثرات آن ها منجر به بروز بی

خدمات و مراقبتهای بهداشتی و مقاله حاضر سئوال اصلی این است که در شهر سمنان ، دسترسی خانواده به 

 ؟  اجتماعیآناناست–سالمت خانواده ها  تا چه حد متأثر از پایگاه اقتصادی چه میزان است و پزشکی 

از آن جهت است که  با بررسی آن می توان دریافت چگونه باید رورت واهمیت پرداختن به این موضوع ض

مراقبت های بهداشتی را ارائه کرد  تا همه افراد به طور برابر به آن دسترسی داشته و با برخورداری از آن از 

زمانی یک فرد می تواند برای یک جامعه مفید باشد که از سالمت کامل برخوردار . سالمت بهره مند شوند

کاهش میزان ساعات کار مفید از  ،برخوردار بودن از سالمت یعنی از بین رفتن هزینه های درمانی باشد.

مناسب به خدمات  یدسترس یکاهش مرگ ومیر که علل بهداشتی دارد. از سوی،دست رفته به علت بیماری

مهم  یشاخص یسالمت،امنیت و آرامش خاطر جامعه داشته و ازسوی یدر ارتقا ینقش مهم یدرمان یبهداشت

دهد که علیرغم رشد ی ید.در کشور ما مطالعات نشان میآبه شمار م عیتحقق عدالت اجتما یدر راستا

و  یاجتماع یدر بین گروه ها ی،نابرابریسالمت در سطح میانگین مل یچشمگیر و در خور توجه شاخص ها

اجتماعی و سالمت -اقتصادی شناخت رابطه پایگاهمطالعه حاضر هدف. به شدت وجود دارد یمناطق جغرافیای

نشان داد مرور مطالعات قبلی در این زمینه در خانواده های دو والدینی و تک والدینی است. 

ساالری و  ،8383زارع و زهراویرابطه مستقیم وجود دارد) بینپایگاهاقتصادی،اجتماعیوسالمتکه

 ،8555مارموت ، 2002ویلیامزدالی و ، 8385ترکان عینی زاده آجی چای،8382واعظ مهدوی،8385همکاران

( . همچنین  2002 گرازی واکز و اتنر، 2003گالو و ماتیوز، 2000ویلیامسون، 2003آدامز

درآمد و سالمت روانی رابطه معنی  ،بین شغل ، رابطهبینپایگاهاقتصادی،اجتماعیوسالمتروانیمستقیممیباشد

شناختی و سطوح باالتر درماندگی بهزیستی روان ترزنان در مقایسه با مردان از سطوح پاییندار وجود دارد و 

، 8328امامیومحمدبیگی ، 8322فدایی و پناه واالیی،  8382بزازیان و رجایی)شناختی برخوردار بودندروان
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دیلی و همکاران ،  2003گالو و ماتیوز، 2003آدامز ، 2002روی 8382سیف زاده ،8389قربانی و همکاران

 .(2003لینک و همکاران ، 2009آدا و کورناگلیا، 2002دیوی اسمیت و لینچ ، 2002

با نگاهی اجمالی به مطالعات داخلی و خارجی مشاهده می شود که مطالعات عمدتاً توسط پزشکان و 

بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر با  دروانشناسان انجام شده است که بعد جسمانی و روانی افراد مور

دیدی جامعه شناسانه و از ابعاد اجتماعی سالمت و دسترسی به مراقبتها و خدمات بهداشتی را مورد توجه 

قرار داده است. در این مطالعه از نظریه لینک وفیالن برای طراحی فرضیات استفاده شده است. لینک و 

پایگاه اقتصادی اجتماعی به افراد کمک می کند سالمت بیشتری فیالن معتقدند که منابع مرتبط با 

داشته باشند و از اثرات بهداشتی زیان آور اجتناب کنند.از نظر آنها نرخ بیماری و مرگ و میر تحت تأثیر 

پایگاه اقتصادی و اجتماعی  می تواند متفاوت باشد.  به زعم آنها  آموزش موجب ارتقاء رفتارهای بهداشتی 

رژیم غذایی خوب ، افزایش فعالیتهای فیریکی شده و با تأثیر بر کارکرد شناختی موجب به تأخیر همچون 

افتادن مشکالت بهداشتی می شود. درآمد منابع مقابله با بیماریها را با توانمندی افراد برای دسترسی به 

ه اعتقاد آنها افراد با مراقبتهای بهداشتی فراهم می سازد و از بروز شرایط مزمن جلوگیری می کند .  ب

درآمد باال اوقات فراغت خود را با فعالیتهای فیزیکی و ورزشی می گذرانند و مخاطرات روانشناختی 

 . (Link and Phelan 1995,1996 )کمتری را تحمل می کنند

 

 تحقیقروش 

است و به لحاظ کاربرد از نوع تحقیقات کاربردی است .در این  همبستگی–توصیفی از نوع مطالعه این 

پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطالعات در زمینه ادبیات مفهومی و نظری و پیشینه پژوهش 

ابزار ،استفاده شده  روش پیمایشبرای دستیابی به اطالعات مربوط به فرضیات تحقیق از استفاده شده است. 

کلیه جامعه آماری این پژوهش شامل بود. مصاحبه کانونی وپرسشنامه ته های پژوهش گردآوری یاف
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خانوارهای ساکن در شهر سمنان می باشد که براساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 

ز با استفاده از فرمول کوکران و با اشتباه مجامی باشد.  93822خانوارهای شهر سمنان برابر با کل 8350

خانوار برآورد شد. روش نمونه گیری خوشه ای و سه منطقه  به طور تصادفی از میان  388تعداد نمونه  0009

مناطق انتخاب شد که پوشش دهنده طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر بود و از هر منطقه یک خیابان و 

پاسخگو، هر مرد یا زن باالی  پرسشنامه  توسط اعضای خانوارهای این خیابانها پر شد. واحد تحقیق یا نمونه

ساختار خانواده و متغیر و متغیر مستقل سالمت وابسته  در این مطالعه متغیر سال هر خانوار می باشد.  88

در این تحقیق برای اعتباریابی متغیرهای به کار گرفته شده در .می باشداجتماعی  –پایگاه اقتصادی واسط 

با آلفای برای سنجش پایایی ابزار از آزمون و آزمون مجدد استفادهشد و وابزار سنجش از اعتبار صوری 

تجزیه و تحلیل داده های بدست  ، در این تحقیق.اندازه گیری شدگویه هاکرونباخ میزان همبستگی درونی  

 آمده از طریق آمار توصیفی و آمار

 .انجام خواهد شد SPSS، با استفاده از نرم افزار استنباطی

 یافته ها

درصد دارای  5303یافته های مربوط به ساختار خانواده حاکی از آن است که از کل نمونه مورد مطالعه 

بیمه های دسترسی به در زمینه درصد دارای خانواده های تک والدینی است.   202خانواده های دو والدینی و 

مردان تحت پوشش بیمه درمانی درصد از  2509درصد از زنان  و  83داده ها حاکی از آنند که : درمانی 

درصد تحت پوشش بیمه تأمین  2905درصد  و از کل مردان  2209. از کل زنان (8)جدول شماره بودند

 .(1) جدول شماره اجتماعی  و بقیه تحت پوشش بیمه خدمات درمانی بودند
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 بیمه درمانینوع و  دارا بودن بیمه درمانیتوزیع فراوانی داده ها برحسب جنس، 8جدول شماره 

 کل جنس 

 مرد زن

 

 دارا بودن بیمه درمانی

 93 بلی
83.0% 

89 
79.5% 

182 
81.3% 

 19 خیر
17.0% 

23 
20.5% 

42 
18.8% 

 882 کل

800% 

112 
800% 

224 
100.0% 

 

 

 نوع بیمه درمانی

 33 خدمات درمانی کشوری

3909% 

28 

22.8% 

92 
30% 

 20 تأمین اجتماعی
64.5% 

22 

2905% 

126 

70% 

 93 کل

100% 
87 

100% 
180 

100% 
 

درصد از  8802هزار تومان و  900درصد از آزمودنیهای با درآمد زیر  2202، 2 جدول شمارهبر اساس یافته های

و  تا دو میلیون تومان 809تومان  افراد با درآمد بین  908000-8000000آزمودنیهایی که درآمد آنها بین 

تحت پوشش یکی از بیمه های درمانی  بیشتر درصد کمی از پاسخگویان راتشکیل می دادند که عمدتاً

هزار  900درصد آزمودنیهایی که درآمد زیر  2009حاکی از آنند که : همچنین 2جدول شماره آمارهای .بودند

درصد از پاسخگویان با  2202تومان دارند، از خدمات تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی استفاده می کردند 

تومان از خدمات بیمه درمانی تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی یا با بیمه  908000-8000000درآمد بین 

افراد با درآمد بین یک  تا یک ونیم میلیون تومان از بیمه خدمات درمانی  2205تکمیلی استفاده می کردند. 

تأمین اجتماعی استفاده می کردند. آزمودنیهای با درآمد باالتر از  کشوری با بیمه تکمیلی و بقیه از بیمه های

 .خدمات درمانی تأمین اجتماعی استفاده می کردند

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 3131 بهشتیارد82                                سالزهرا دانشگاه                              یرانیا خانواده یها چالش یمل شیهما

8 
 

 توزیع فراوانی داده ها بر حسب درآمد، دارابودن بیمه درمانی و نوع بیمه درمانی 2جدول شماره 

 کل درآمد )تومان( 

- 

500000 
900000-

8000000 

8000000-

8900000 

8900000-

2000000 

+2000000  

 

 

دارای بیمه 

 درمانی

 40 بلی
72.7% 

90 
88.2% 

2 

800% 

8 

3303% 

8 

800% 

835 

8202% 

 89 خیر

2203% 

12 
11.8% 

 2 

2202% 

 25 

8203% 

 99 کل

800% 

102 
100.0% 

2 

800% 

3 

800% 

8 

800% 

828 

800% 

 

 

نوع بیمه 

 درمانی

خدمات درمانی بدون بیمه 

 تکمیلی

3 
7.9% 

7 
7.8% 

3 

42.9% 
   

خدمات درمانی با بیمه 

 تکمیلی

5 
13.2% 

23 
25.6% 

    

تأمین اجتماعی بدون بیمه 

 تکمیلی

23 
60.5% 

30 
33.3% 

2 

28.6% 
 1 

100% 
 

تأمین اجتماعی با بیمه 

 تکمیلی

7 
18.4% 

30 

33.3% 
2 

28.6% 
1 

100% 
  

 38 کل
100.0% 

90 

100% 
7 

100% 
1 

100% 
1 

100% 
 

 

درصد از پاسخگویانی که در بخش دولتی شاغل بودند  5802، 3جدول شمارهمندرج در براساس نتایج تحقیق 

درصد از پاسخگویانی که شغل آزاد داشتند  2202درصد از پاسخگویان شاغل در بخش خصوصی و  5808، 

 تحت پوشش بیمه درمانی بودند. 
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 نوع شغل و دارا بودن بیمه درمانی توزیع فراوانی بر حسب 3جدول شماره 

 

 

  دارا بودن بیمه درمانی  

 نه بله کل

 

 

 نوع شغل

 

 دولتی

53 5 58 

91.4% 8.6% 100.0% 

 

 خصوصی

41 4 45 

91.1% 8.9% 100.0% 

 

 آزاد

31 17 48 

64.6% 35.4% 100.0% 

 

 کل

 125 26 151 

 82.8% 17.2% 100.0% 

 

 

درصد افراد زیر دیپلم ،  80درصد پاسخگویان بیسواد،  9902بیانگر آن است که  2داده های جدول شماره 

درصد افراد فوق  800افراد لیسانس ،  5205درصد افراد فوق دیپلم،  2208درصد افراد دارای دیپلم،  2505

 .لیسانس تحت پوشش یکی از بیمه های درمانی قرار داشتند
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 تحصیالت و دارا بودن بیمه درمانی بر حسبداده ها توزیع فراوانی  2جدول شماره 

  دارا بودن بیمه درمانی 

 کل

  خیر بله

 

 

 

 

 

 تحصیالت

 

 بی سواد

5 4 9 

55.6% 44.4% 100.0% 

 

 زیر دیپلم

52 13 65 

80.0% 20.0% 100.0% 

 

 دیپلم

55 14 69 

79.7% 20.3% 100.0% 

 

دیپلمفوق   

20 7 27 

74.1% 25.9% 100.0% 

 

 لیسانس

39 3 42 

92.9% 7.1% 100.0% 

 

 فوق لیسانس

10  10 

100.0%  100.0% 

 

 دکتری

1 1 2 

50.0% 50.0% 100.0% 

 

 کل

 182 42 224 

 81.3% 18.8% 100.0% 

 

 30درمانی تأمین اجتماعی و تمامی بیسوادان از خدمات گویای این است که :  9آمارهای جدول شماره 

درصد افراد با سواد در مقاطع مختلف از خدمات درمانی کشوری و بقیه از خدمات درمانی تأمین اجتماعی 

 استفاده می کردند.
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 تحصیالت و نوع بیمه درمانی توزیع فراوانی بر حسب 9جدول شماره 

 

 
  نوع بیمه درمانی 

 

 کل
خدمات درمانی بدون 

 بیمه تکمیلی

خدمات درمانی با 

 بیمه تکمیلی

تأمین اجتماعی 

لی بدون بیمه تکمی  

 تأمین اجتماعی

لی با بیمه تکمی  

 

 

 

 

 

 

 تحصیالت

 

 بی سواد

  4 1 5 

  80.0% 20.0% 100.0% 

 

 زیر دیپلم

4 10 25 11 50 

8.0% 20.0% 50.0% 22.0% 100.0% 

 

 دیپلم

2 14 22 18 56 

3.6% 25.0% 39.3% 32.1% 100.0% 

 

 فوق دیپلم

1 7 4 7 19 

5.3% 36.8% 21.1% 36.8% 100.0% 

 

 لیسانس

3 9 12 15 39 

7.7% 23.1% 30.8% 38.5% 100.0% 

 

 فوق لیسانس

2 2 4 2 10 

20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 100.0% 

 

 دکتری

   1 1 

   100.0% 100.0% 

 

 کل

 12 42 71 55 180 

6.7% 23.3% 39.4% 30.6% 100.0% 

 

درصد وضع سالمت خود را خوب  95از کل زنان پاسخگو ، 2براساس نتایج حاصل از مطالعه در جدول شماره 

 2202درصد ضعیف و بقیه متوسط توصیف کرده اند در حالی که این نسبتها برای مردان  209و بسیار خوب و 

آمارهای جدول متوسط ذکر کرده اند.  2302ضعیف و  درصد ضعیف و بسیار 2002خوب و بسیار خوب ، 

درصد افراد  9208درصد افراد با درآمد زیر پانصد هزار تومان ، 2808بیانگر آن است که :همچنین  2شماره 

میلیون تومان وضعیت سالمت  809هزار تا یک میلیون تومان، تمامی افراد با درآمد یک تا 900دارای درآمد 
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درصد  808هزار تومان و  900افراد با درآمد زیر  8203خوب ارزیابی کرده اند. در کل  خود را خوب و بسیار

 .هزار تا یک میلیون تومان وضعیت سالمت خود را بد و بسیار بد گزارش کرده اند 900افراد با درآمد 

 

 و وضعیت عمومی سالمتی، درآمد جنس  توزیع فراوانی بر حسب 2جدول شماره 

سالمتیوضعیت عمومی     

خیلی 

 ضعیف

 کل خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

 

 

 جنس

 

 

 

 زن

 5 41 45 21 112 

 4.5% 36.6% 40.2% 18.8% 100.0% 

 

 مرد

1 13 26 50 22 112 

.9% 11.6% 23.2% 44.6% 19.6% 100.0% 

 224 43 95 67 18 1 کل

.4% 8.0% 29.9% 42.4% 19.2% 100.0% 

 

 

 درآمد

- 500000 
 

1 

 

      

8 12 22 12 55 

 1.8% 14.5% 21.8% 40.0% 21.8% 100.0% 

501000- 
1000000 

 9 35 45 13 102 

8.8% 34.3% 44.1% 12.7% 100.0% 

1001000- 
1500000 

   5 2 7 

  71.4% 28.6% 100.0% 

1501000- 
2000000 

  2 1  3 

 66.7% 33.3%  100.0% 

2001000+    1  1 

  100.0%  100.0% 

 

 کل

 1 17 49 74 27 168 

 .6% 10.1% 29.2% 44.0% 16.1% 100.0% 
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نشان می دهد که شاغالن در 2در جدول شماره مقایسه وضع سالمت پاسخگویان برحسب بخش اشتغال  

گزارش کرده اند ) بخش خصوصی بیش از شاغالن بخش دولتی و آزاد وضع سالمت خود را بد و بسیار بد 

درصد کارکنان  2005درصد برای بخش آزاد(.  203درصد برای بخش دولتی و  8003درصد در برابر  8808

درصد بخش دولتی وضعیت سالمت خود را بسیار خوب و  9902بخش خصوصی و ر درصد د 2202بخش آزاد، 

در بین بی سوادان ، وضعیت همچنین حاکی از آنند که 2ی جدول شماره یافته ها.خوب گزارش کرده اند

درصد ضعیف گزارش شده است .در بین  2202درصد از پاسخگویان خوب و خیلی خوب و  2202عمومی  

  809درصد از پاسخگویان خوب و خیلی خوب و تنها  9305پاسخگویان زیر دیپلم ، وضعیت عمومی سالمت   

درصد از  2005، وضعیت عمومی سالمت   درصد بسیار ضعیف گزارش شده است .  در بین پاسخگویان دیپلم

درصد از پاسخگویان  9502درصد ضعیف گزارش شده است .  802بسیار خوب و تنها 3002پاسخگویان خوب ، 

درصد ضعیف گزارش کرده اند  202فوق دیپلم ، وضعیت عمومی سالمت خود را  خوب و بسیار خوب و تنها 

سالمت خود را خوب و بسیار خوب و بقیه متوسط   درصد پاسخگویان لیسانس ، وضعیت عمومی 2308.

درصد وضع  800درصد و 50گزارش کرده اند. در سطوح تحصیلی فوق لیسانس و دکتری نیز به ترتیب 

 عمومی سالمت خود را خوب و خیلی خوب گزارش کرده اند .
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 نوع شغل و وضعیت عمومی سالمتی توزیع فراوانی بر حسب2جدول شماره 

عمومی سالمتیوضعیت    کل 

 خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

 

 

 

 نوع شغل

 

 دولتی

 6 20 24 8 58 

 10.3% 34.5% 41.4% 13.8% 100.0% 

 

 خصوصی

1 4 12 20 8 45 

2.2% 8.9% 26.7% 44.4% 17.8% 100.0% 

 

 آزاد

 3 11 26 8 48 

 6.3% 22.9% 54.2% 16.7% 100.0% 

 

 کل

 1 13 43 70 24 151 

 .7% 8.6% 28.5% 46.4% 15.9% 100.0% 

 

 

 

 تحصیالت

 
 

 2  بیسواد
22.2% 

 3 
33.3% 

4 
44.4% 

9 
100.0% 

 1 زیر دیپلم
1.5% 

8 
12.3% 

21 
32.3% 

20 
30.8% 

15 
23.1% 

65 
100.0% 

 6  دیپلم
8.7% 

21 

30.4% 

32 

46.4% 

10 

14.5% 

69 

100.0% 

 2  فوق دیپلم

7.4% 

9 

33.3% 

12 

44.4% 

4 

14.8% 

27 

100% 

 11   لیسانس

26.2% 

19 

45.2% 

12 

28.6% 

42 

100.0% 

 1   فوق لیسانس

10% 

7 

70% 

2 

20% 

10 

100% 

 دکترا

 

  1 

50% 

1 

50% 

 2 

100% 

 1 کل

.4% 

18 

8.0% 

67 

29.9% 

95 

42.4% 

43 

19.2% 

224 

100.0% 
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 که :نشان داد (8) جدول شماره نتایج حاصل از آزمون فرضیات

میزان  همبستگی وجود دارد.اعضای خانواده  از سالمت برخورداری و ساختار خانواده بین  -8

می باشد که نشان دهنده همبستگی میان دو متغیر می  00222برابر با این متغیرها ضریب همبستگی 

واحد از تغییرات سالمت افراد مورد  00222باشد . این میزان ضریب همبستگی گویای این است که 

 .(Sig: 0.003)آنها و بقیه تغییرات ناشی از سایر متغیرها می باشد هخانواد ساختارمطالعه متأثر از 

نتایج  .وجود داردهمبستگی ی شوند و نوع بیماری که افراد بدان مبتال ماده ساختار خانوبین  -2

می باشد که  00982نشان داد که ضریب همبستگی دو متغیر برابر با این متغیرها  حاصل از رگرسیون 

پاسخگویان بدان مبتال  بود کهنوع بیماری خاصی بین ساختار خانواده و حاکی از همبستگی قوی 

واحد از تغییرات نوع بیماری متأثر از پایگاه اقتصادی و  00982هستند. می توان این گونه تفسیر کرد که 

 اجتماعی آزمودنیها می باشد و بقیه ناشی از سایر متغیرهاست.

ضریب  بر اساس یافته ها،.وجود داردهمبستگی و سالمت با توجه به سن ساختار خانواده بین  -3

می باشد که نشان دهنده همبستگی بسیار قوی بین این  00232همبستگی محاسبه شده برابر با 

واحد از  00232. این میزان ضریب همبستگی نشان می دهد که  با مداخله سن  (Sig: 0.000)متغیرهاست

ینگونه بیان کرد که  به عبارت دیگر می توان ا. تبیین می شود  ساختار خانوادهتغییرات سالمت افراد توسط 

 می توانند از میزان سالمت متفاوتی برخوردار باشند.   ساختار خانوادهافراد در سنین متفاوت برحسب 

ضریب همبستگی محاسبه . وجود دارد همبستگیو سالمت برحسب جنس  ساختار خانوادهبین  -4

.  (Sig: 0.001)این متغیرهاستمی باشد که نشان دهنده همبستگی بسیار قوی بین  00282شده برابر با 

واحد از تغییرات سالمت افراد توسط  00282این میزان ضریب همبستگی نشان می دهد که  با مداخله جنس 

 . تبیین می شود  ساختار خانواده
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 همبستگیخانواده اجتماعی افراد  -و سالمت با توجه به پایگاه اقتصادیساختار خانواده بین -5

و متغیر وابسته است. ضریب این متغیرها نتایج رگرسیون نشان دهنده همبستگی تقریباً قوی .وجود دارد

واحد از تغییرات  00983می باشد که نشان دهنده این است که  00983همبستگی به دست آمده برابر با 

 اجتماعی می باشد.  -متأثر ازساختار خانواده با مداخله پایگاه اقتصادی سالمت افراد

وجود  همبستگیدسترسی به خدمات پزشکی و بهداشتی اختار خانواده ومیزان بین س -2

می باشد که نشان دهنده همبستگی میان  00289برابر با  هایزان ضریب همبستگی متغیر م.دارد

واحد از تغییرات دسترسی  00289می باشد . این میزان ضریب همبستگی گویای این است که  متغیرها

 -پایگاه اقتصادیساختار خانواده با دخالت به خدمات پزشکی و بهداشتی افراد مورد مطالعه متأثر از 

تحصیالت،  اجتماعی آنها و بقیه تغییرات ناشی از سایر متغیرها می باشد. داده های مربوط به متغیرهای

نوع شغل و درآمد نشان دهنده این است که نوع شغل بیش از سایر متغیرها با دسترسی به خدمات 

 . (8جدول شماره  بهداشتی و پزشکی همبستگی دارد

 نتایج تحلیل رگرسیونی متغیرها 8جدول شماره 

 R R ی وارد شده در تحلیلمتغیرها

Squares 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Sig. 

 0.003 1.9287 101. 197. 444. ساختارخانواده وسالمت

 0.000 1.0185 183. 267. 517. ساختار خانواده و نوع بیماری 

ساختارخانواده، سالمت بر 

 اساس سن 

.637 .405 .108 2.1325 0.000 

ساختارخانواده، سالمت بر 

 اساس جنس

.616 .379 .068 2.1795 0.001 

ساختارخانواده، سالمت بر 

-اساس پایگاه اقتصادی

 اجتماعی

.513 .263 .116 2.1232 0.000 

ساختارخانواده و دسترسی به 

 خدمات پزشکی و بهداشتی

.485 .235 .130 .5068 0.000 
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 نتیجه گیری 

 شود،به نحوی کهای تلقی میعنوان یکی از نیازهای اساسی و حیاتی هر جامعهبهداشت و درمان به

سازی و ارائه مناسب خدمات مختلف جهان،امروز از جمله موفقترین خدمات خود را بهینه هایحکومت

ای، مساله بهداشت و درمان به درستی دانند.بدین لحاظ،هروقت در کشوری یا جامعهمی بهداشتی و درمانی

له عواملی است که سبب عنوان یکی از نقاط ضعف دولت تلقی شده و از جمنقصان به حل و فصل نشود،این

از جمله شاخصهای مؤثر بر سالمت و دسترسی به خدمات بهداشتی و  شود.می نارضایتی وسیع اجتماعی

بر این اساس خانواده . است،تحصیالت، نوع شغل و درآمد  خانواده شامل اجتماعی -پایگاه اقتصادیپزشکی 

ها در کشورهایی که تضاد طبقاتی باالست از دسترسی ناهمسانی به خدمات بهداشتی و پزشکی و سالمت 

 –ساختار خانواده و پایگاه اقتصادی نشان دهنده همبستگی  قوی بین برخوردارند. نتایج تحقیق حاضر 

متغیر تحصیالت و شغل بر سالمت اثر گذار  سالمت است. داده ها نشان داد که درآمد بیش از دواجتماعی و 

در خانواده های دو والدینی و تک والدینی  با مداخله پایگاه اقتصادی و اجتماعی تفاوت است. میزان سالمت 

اجتماعی  نوع بیماریهایی است که  -یکی از متغیرهای مرتبط  با پایگاه اقتصادی معنی دار نشان داده است.

 لف بدان مبتال می شوند. افراد در پایگاههای مخت

پایگاه اقتصادی اجتماعی و نوع ساختار خانواده، بینه های تحقیق حاکی از همبستگی قوی ددا

خانواده های تک والدینی بیش  ، براساس نتایج تحقیق .بیماری خاصی است که پاسخگویان بدان مبتال بودند

( ، 8555با نتایج تحقیقبام و همکاران ) این نتایج از خانواده های دو والدینی با نارحتی های روانی درگیرند.

( همخوانی دارد. داده های 2008( و پیرلین و ترنر)8552(، استنفیلد و همکاران )2002زیمر و همکاران )

اقتصادی در طول زندگی بر سالمتی  -شرایط ضعیف اجتماعی تحقیق پیرلین و ترنر حاکی ازآن است که 

حداقل دو برابر افرادی که در طبقات باالتر  دارنددر طبقات پایین اجتماعی قرار  تاثیرگذار است . افرادی که
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هستند دچار بیماری جدی و مرگ زودرس می شوند. حتی در میان طیف کارکنان اداری ، آن دسته که از 

باشند . علل طبقه پایین تری برخوردارند بیشتر از کارکنان طبقه باالتر از بیماری و مرگ زودرس در رنج می 

مادی و روانی اجتماعی از قبیل سرمایه کم خانواده ، تحصیالت پایین ، شغل نامطمئن ، زندگی در خانه های 

نامناسب در ایجاد این تفاوت ها سهم دارند که در نهایت اثرات آن ها منجر به بروز بیماری ها و یا مرگ 

، سیف زاده 8322ه اثبات رسانده اند)پناه فدایی .نتایج تحقیقات داخلی نیز این امر را بزودرس می گردند

 (.8382و حاجلو  8382

نسبت پاسخگویان در تمامی سطوح تحصیلی حاکی از شیب مالیم بین دو متغیر است اما در سطوح  

تحصیالت و رابطه وقتی فوق لیسانس و دکترا رابطه تحصیالت و سالمت عمومی شیب تند تر می باشد. 

حاکی وجود رابطه معنی دار بین ساختار خانواده و  قرار دادیم نتایجسالمتمورد سنجش ا ساختار خانواده را ب

 Link and )این نتایج با نتیجه تحقیق لینک و فیالن نیز تأیید می شود میزان تحصیالت و سالمت بود. 

Phelan, 1995,1996)گاهی . لینک و فیالن به این نتیجه رسیدند که اگرچه تحصیالت می تواند در آ

افراد از بیماریها و سبک زندکی تأثیرگذار باشد اما شغل و درآمد تأثیرگذاری بسیار باالیی بر دسترسی افراد 

آنها نتیجه گرفتند که به خدمات پزشکی و بیمارستانی، تغذیه ، ورزش و مراقبتهای پزشکی داشته باشد. 

ن تر کمتر از خانواده های دو والدینی و تک خانواده های تک والدینی با سرپرستی مادر به دلیل درآمد پایی

و سالمت و داده های مربوط به نوع شغل والدینی با سرپرستی پدر از امکانات پزشکی و بهداشتی برخوردارند. 

نشان داد که نوع شغل بیش از سایر متغیرها با دسترسی به خدمات دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی 

(، لینک و فیالن 2002(، زیمرمن و همکاران )2003رد. نتایج تحقیق رز )بهداشتی و پزشکی همبستگی دا

 ( این نتایج را تأیید کرده است.2002( و هوس و همکاران )8552)

یی کارکنانی است که در شرایط معمولی بدون تامین آن نیاز به امنیت شغلی یکی از نیازهای پایه

های هر فرد در بیکاری یکی از دغدغه. پذیر نخواهد بودکانباالتر نیازهای انسانی ام امکان رسیدن به سطح
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باعث افزایش سالمتی ، رفاه و رضایت شغلی می شود . میزان از متغیرهاییست که  امنیت شغلی  .جامعه است

د . این امر نه تنها برای افراد بیکار رخ می دهد بلکه برای گردبیکاری باال موجب بیماری و مرگ زودرس می 

ی عارض نمی عثیر سوء دارد . جالب است که بدانیم این اثرات ، پس از بیکاری قطأهای آنان نیز ت خانواده

فرد شغلش را در معرض تهدید ببیند ، ما شاهد این اثرات خواهیم بود . افسردگی که شود بلکه صرفا وقتی 

ه آن می شود . حمایت ناشی از ناامنی شغلی هم چنین باعث افزایش بیماری های قلبی عروقی و ابتالی ب

اجتماعی و روابط سالم نیز سهم چشمگیری در سالمت دارد . شکست اجتماعی ، اثراتی چون اعتیاد و 

وابستگی به موادمخدر و الکل و تبعات آن همچون تصادفات ، خشونت ، مسمومیت ، خودکشی و ... دارد. 

در تحقیق حاضر شاهد شکاف در میزان سالمت افراد بیکار، بازنشسته، خانه دار و شاغل  ،براساس داده ها

افراد شاغل بیش از سایر گروهها از سالمت عمومی برخوردار بوده اند. این نتایج  ،هستیم. براساس نتایج

ه اثبات رسانده اند. توسط سایر تحقیقات نیز به اثبات رسیده است . نتایج تحقیقات لینک و فیالن نیز این را ب

 سال،بیکار،بازنشستهوزنانخانهداربیشازسایرگروههابود45 میزانشیوعاختالالتسالمت جسمانی روانیدرافرادباالی

 ) ، پاالهنگوهمکاران8388شیوععالیمافسردگیواضطراب بیشازعالیماختاللجسمانیبود )نورباال و همکاران  .

 .  1380 ) وشمسعلیزادهوهمکاران   1374

پذیرتر هستند؛ هرچند که زنان بیشتر از مردان بیمار ها آسیبن در همه سنین در برابر بیماریمردا 

دلیل اینکه تحصیالت کمتر از مردان دارند و مشاغل آنها مشاغل ثانویه با زنان سرپرست خانواده به .شوندمی

ای بیمار شدن مساعد بر یتر از مردان است در معرض فقر اقتصادی وگروههایی پاییندستمزد

پایگاه اقتصادی اجتماعی و ، سرپرست خانوارجنس بال توجه به  ساختار خانواده ،براساس یافته ها.هستند

–.  براین اساس ، زنان و مردان برحسب پایگاه اقتصادی ستبسیار قوی نشان داده اهمبستگی سالمت 

ساختار ،ن سالمت متفاوتی برخوردار باشند.در تحقیق حاضر می توانند از میزاو ساختار خانواده  اجتماعی

. رابطه این متغیرها معنی تفاوت معنادار نشان دادنداجتماعیوسالمتباتوجهبهسن–پایگاه اقتصادی  خانواده ،
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 ) دار و ضریب همبستگی قوی نشان داده شده است که بانتایجبررسیهایانجامشده توسطهدیامونتوهمکاران

وبررسیهایانجامشدهدرایرانهمخوانیدارد. بر اساس نتایج (8558اران) همک،فونزو( 1990ران،لیوهمکا( 1987

به ویژه در خانواده های تک والدینی با این تحقیقات باال بودنمیزانشیوعاختالالتروانیدرزناننسبتبهمردان،

محدود بودن منابع مالی زنان، میتواندبهدلیل عوامالسترسهایمحیطیوشغلی،سرپرستی مادر

نتایجاینبررسیهانشان  .محدودبودنمنبعرضایتوهمچنینمحدودیت مشارکتاجتماعیزناندرجامعهباشد

بازنشستگی،یائسگیواضطراب افزایش می یابد. دادهاستکهباباالرفتنسن، احتماالبتالیافرادبهاختالالتروانی

 دانست.باال  سالمتدرسنین  ناشیازتنهاییوتغییراتبیولوژیکیرامیتوانازدالیل باالتربودنشیوعاختالالت

با توجه به نتایج مطالعه می توان راهکارهای زیر را در جهت کاهش تفاوت در میزان سالمت و دسترسی به 

 خدمات بهداشتی و پزشکی در خانواده های دو والدینی و تک والدینی پیشنهاد داد: 

ت، وجهه اجتماعی، درآمد و ثروت تالش برای کاهش الیه های اجتماعییعنی کاهش نابرابری در قدر -الف

اجتماعی مختلف و بکارگیری دانش در زمینه مداخله برای ارتقاء سالمت  -مرتبط با موقعیتهای اقتصادی

 جامعه

 بیمه سالمت زنان سرپرست خانوار فاقد بیمه و فرزندان آنها  -ب

 در این زمینهکاربردی حمایت از پژوهش های و  تغییر رویکرد بیماری محور به رویکرد سالمت نگر -پ

 ارزیابی سیستم خدمات بهداشتی و پزشکی و رفع نقائص و کمبودها -ت
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