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چکیده

هدف اين پژوهش بررسي رابطهی بین وضعیت اشتغال زنان با میزان سالمت اجتماعي آنان در شهر مراغه
ميباشد .اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفي و از نوع همبستگي و از لحاظ
روش گردآوری اطالعات ،روش تحقیق پیمايشي ميباشد .چارچوب تئوريکي تحقیق شامل نظريه کییز و
رويکردهای مثبت و منفي ارتباط اشتغال و سالمت اجتماعي (انسجام اجتماعي ،پذيرش اجتماعي ،مشارکت
اجتماعي ،انطباق اجتماعي و شکوفايي اجتماعي) است .جامعه آماری کلیه زنان باالی  25سال شهر مراغه
( 40642نفر) ميباشد و طبق فرمول کوکران برای جامعه نامحدود ،حجم نمونه  380نفر برآورد گرديد .گفتني
است روش نمونهگیری از نوع خوشهای چند مرحلهای و تصادفي ساده بود .برای جمعآوری اطالعات از دو نوع
پرسشنامه استاندارد (سالمت اجتماعي کییز) و محقق ساخته استفاده شد .مقدار ضريب آلفای کرونباخ 0/942
به دست آمده است که حاکي از پايايي سواالت ميباشد .برای خالصه کردن دادهها از آمار توصیفي (فراواني،
درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد و  )...استفاده شد و دربخش آمار استنباطي برای بررسي روابط بین متغیرها
از آزمون  tمستقل ،همبستگي پیرسون ،تيتست و تحلیل واريانس استفاده گرديد .نتايج تحقیق نشان داد که
بین وضعیت اشتغال زنان با سالمت اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .همچنین سالمت اجتماعي در بین
زنان شاغل بیشتر از خانهدار و در بین شاغلین رسمي و پاره وقت باالترين سطح سالمت اجتماعي ديده شد به
عبارتي ،شرايط شغلي بیشترين تاثیر را بر میزان سالمت اجتماعي دارد.
واژگان کلیدی :سالمت اجتماعي ،وضعیت اشتغال (پاره وقت يا تمام وقت ،رسمي يا قراردادی و شاغل يا خانه-
دار).
.
 .1دانشآموخته کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران.
 .2استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مراغه -ایران (نویسنده مسئول).

E- mail: masti4405.eli@gmail.com
E- mail: sfakhraei@pnu.ac.ir
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مقدمه

اجتماعي 1را

يکي از مؤلفههای
سالمت مفهومي چند بعدی است .سازمان بهداشت جهاني( )1948سالمت
کلیدی سالمت معرفي کرده است ،اما به دلیل فقدان ابزارهای معتبر ،اين مفهوم همچنان موضوع بحثهای
سیاسي و اجتماعي است .مطالعات سالمت با استفاده از نمونههای زيستي بیشتر بر وجه خصوصي سالمت
تاکید دارد ولي افراد در درون ساختارها و در روابط اجتماعي قرار دارند(کییز.)4 :2004 ،
ويلکنسیون 2معتقد است حتي در مرفهترين کشورها مردمي که از رفاه کمتری برخوردارند دارای امید به
زندگي کمتر و بیماری بیشتری نسبت به افراد معمول هستند .نه تنها تفاوت در سالمتي يک بيعدالتي مهم
اجتماعي ميباشد بلکه ذهن ما را متوجه قویترين استانداردهای تعیینکننده سالمت اجتماعي در جوامع
مدرن ميسازد اين تعیینکنندهها عبارتنداز :طبقه اجتماعي ،انزوای اجتماعي ،داشتن کار ،بیکاری و تاثیر
منفي آن بر سالمت  ،برخورداری از حمايت اجتماعي و  ...ميباشد(ويلکنسیون.)16 :1383 ،
با افزايش زنان تحصیلکرده درايران و درخواست آنان برای اشتغال مطالعه وضعیت سالمت زنان شاغل
از اهمیت زيادی برخوردار است .تعیینکنندههای اجتماعي سالمت ناشي از امر اشتغالِ زنان ،ميتوانند شامل
ابعادی همچون شاغل بودن و عدم اشتغال ،قراردادهای اشتغال ،وضعیتهای اقتصادی– اجتماعي نظیر
درآمد و طبقهی اجتماعي ،شبکههای حمايت اجتماعي ،تحصیالت يا حتي سن ،شرايط و ويژگيهای مرتبط
با کار ،محیطهای اجتماعي ،مهارتهای زندگي ،خدمات اجتماعي باشند .اشتغال زنان و در نتیجه ،مهارت-
های اجتماعيِ آنان ،رفتارهايي هستند که فرد را قادر به تعامل موثر و اجتناب از پاسخهای نامطلوب مينمايد
و بیانگر سالمت اجتماعي و رفتاری آنان ميباشد .اين مهارتها ريشه در بسترهای فرهنگي و اجتماعي
جامعه زنان داشته و شامل رفتارهايي نظیر پیشقدم شدنِ آنان در برقراری روابط جديد ،تقاضایکمک نمودن
و پیشنهاد برای کمک به ديگر زنان است(گرمارودی و وحدانينیا.)143 :1385 ،
در پژوهشي با عنوان سالمت اجتماعي و متغیرهای جمعیتشناختي در سال  2004بر روی نمونه
وسیعي ازجمعیتِ آمريکا ،کییز و شاپیرو 3نشان دادندکه وضعیت شغلي برای سالمتِ اجتماعي زنان مهم-
تر از مردان است و زناني که وضعیت شغلي پايینتری داشتند ،سالمت اجتماعي کمتری نسبت به مرداني
با همان جايگاه شغلي گزارش دادند .به طور کلي ،همینطور که جايگاه شغلي افزايش مييابد زنان نسبت
به مردان ،بهطور فزايندهای سطوح باالتری از پذيرش ،مشارکت و انسجام اجتماعي را گزارش ميکنند در
مطالعات انجام شده بر اهمیت تکثر نقشها و تاثیر مثبت آن در ارتقای سالمت اجتماعي زنان تاکید شده
است(کییز.)2004 ،

Social Health
Wilkinson
Keyes Corey L & Shapiro Adam D

1.
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سوالي که مطرح ميشود اين است که آيا ايفای نقشهای متعدد -به ويژه در مورد زنان گسترش
فعالیتهای اجتماعي و شغلي در شرايط متفاوت فرهنگي به عنوان مثال در شرايط فرهنگي جامعهی در
حال گذر ايران نیز ميتواند همان آثار مثبت مورد انتظار را در مقايسه زنان شاغل و خانهدار به همراه
داشته باشد؟
از آنجايي که جمعیت زنان باالی  25سال شهر مراغه غالب بر  40642نفر ميباشد و اغلب نیازهای
زنان خانه دار و شاغل ناديده گرفته شده اين نیاز در شهر مراغه احساس گرديد که به بررسي رابطه بین
سالمت اجتماعي و وضعیت اشتغال زنان پرداخته شود کما اينکه تحقیقي در اين خصوص در شهر مراغه
تاکنون انجام نگرفته است .مسلما نتايج حاصل از اين تحقیق ميتواند به بررسي رابطهی بین وضعیت
اشتغال زنان با سالمت اجتماعي آنان کمک موثری داشته باشد تا بتوان میزان سالمت اجتماعي آنها را
ارتقاء داد چرا که روابط مناسب اجتماعي و سالمت اجتماعي باال در هر دورهای از پیشرفت و تکامل يک
امر ضروری است و در صورت کاهش يا فقدان سالمت اجتماعي و روابط صحیح و قابل اعتماد ،آسیبهای
اجتماعي زيادی گريبانگیر زنان ميشود چرا که سالمت اجتماعي خود باعث ايمني زنان در برابر مشکالت
شده و آنان ميتوانند به راحتي با شرايط متغیر و رو به تکامل زندگي انطباق يابند و در جامعه و محیط خانه
نقش خود را به خوبي ايفا کنند .سوالي که در اين پژوهش مطرح است اين است که رابطهی بین وضعیت
اشتغال زنان به عنوان يک عامل اجتماعي اثرگذار بر سالمت اجتماعي و سالمتِ اجتماعي زنانِ شهر مراغه
چگونه بوده و سالمت اجتماعي زنان را بر اساس وضعیت اشتغال با يکديگر مقايسه و با ارائهی يافتهها و
نتايج دراين مورد ،قضاوتهای دقیقتری در زمینهی رابطه بین وضعیت اشتغال زنان شهر مراغه با سالمت
اجتماعي آنان فراهم آورد.
در چارچوب مدلهای نظری در غرب دو رويکرد عمده -يکي با ديد مثبت و ديگری با ديد منفي -به
مسئلهی رابطه اشتغال و سالمت اجتماعي در مورد زنان پرداخته است.
در چارچوب رويکرد منفي ،گذشته از نظريهی پارسونز 1در مورد تفکیک کارکردی نقش زنان و مرردان و
تاکید بر لزوم عدماشتغال زنان خانهدار ،ميتوان از فرضیههای تکثر نقش ،2تضاد نقرش ،3فشرار برار اضرافي
نقش ،4فرضیهکمیابي 5و فرضیه فشار نقش 6را نام برد .هريک از اين فرضریههرا بره نروعي حکايرت از ايرن
دارند که زناني که به کار در ازای دستمزد ميپردازند ،بیشتر احتمال دارد به داليلي چون حجرم بیشرتر کرار،
افزايش انتظارات و مسئولیتهای بیشتر و استرس ناشي از ايفای نقشهای سنتي همسرری و مرادری مري-

1.

Talcott Parsons
Roles Multple
3.
Role Conflict Martikainen,1995
4.
Role Overload Waldron et al.1998
5.
Scarcity Hypothesis Barentt,1993
6.
)Role Strain Hypothesis (Waldron et al.1998
2.
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پردازند ،قرار گیرند و همچنین زنان معموال در مشاغلي که سرطوح پرايینترری دارنرد و در نتیجره کمترر
انعطاف در موقعیت کاریشان است متمرکز ميشوند.
2
1
در مقابل ،در چارچوب مدلهای رويکرد مثبت ،به فرضیهی اعرتالی نقرش  ،نظريرهی بسرط نقرش و
فرضیه تجمع نقش 3ميتوان استناد نمود که طي آن نقش اشتغال که به عنوان نقش جديدی به نقرشهرای
سنتي زنان اضافه شده ،به عنوان يک امر مثبت و پرفايده در نظرگرفته ميشود .در اين جا مکانیزم تاثیرگرذاری
مثبت نقش اشتغال از طريق عزت نفس افزايش يافته ،درآمد بیشتر ،کسب حمايت اجتماعي گسرتردهترر کره برا
اشتغال در ازای درآمد همبسته است درجهت ارتقای سالمت اجتماعي زنران مرورد تاکیرد قررار مريگیررد .آلبرر4
( )1991يادآور ميشود که"اشتغال به کار زنان" ميبايست هم به عنوان نقشي ديگر و هم بره عنروان متغیرری
ساختاری در نظر گرفته شود .اشتغال به عنوان نقشي اضافه شده ميتواند در بردارنده تعهدات و مسرئولیتهرای
بیشتر باشد ،اما از سوييديگر ،زنان با جايگاهي که در بازار کار احراز ميکنند ،پاداش ميگیرند و ايرن امرر حکايرت
بیشتر آنها را بر منابع مالي در پي دارد و به آنها اين فرصت را اعطا ميکند که بتوانند به نحرو مثبتري برر شررايط
زندگي خود و خانواده خود تاثیرگذار باشند.
بارتلي 5و ديگران( )1992نیز معتقدند :هرچند به تدريج ما در ادبیرات نظرری شراهد رهرور سرنتزی از ايرن دو
رويکرد (مثبت و منفي) به رابطهی بین اشتغال و سالمت اجتماعي زنران هسرتیم ،برخري از عوامرل ديگرر در ايرن
رابطه همچنان مورد غفلت واقع شدهاند .ايشان به ضرورت در نظرگرفتن ماهیت و مقدار يا حجمکرار ،چره در مرورد
کار خانگي و کار زنان در بازار رسميِ اشتغال اشاره داشته و تفاوتهای موجود از نظر وضرعیت سرالمت را در مرورد
انواع مشاغل مورد تاکید قرار ميدهند .ايشان همچنین اين مسئله را که وضعیت سرالمت خرود تعیرینکننرده ورود
افراد به مشاغل خاص است ،يعني نظريهی انتخاب سالمت 6را متذکر ميشوند(بارتلي و ديگران.) 313 :1992 ،
سالمت اجتماعي ررفیت کامل زندگي کردن به شیوهای است که ما را قرادر بره درظ ررفیرتهرای
طبیعي خود ميکند و به جای جداکردن ما از ساير انسانهايي که دنیای ما را ميسازند ،نوعي وحدت بین
ما و ديگران به وجود ميآورد .سالمت اجتماعي نقش محافظتکننده در مقابله با فشارهای رواني دارد که
از فرد در مقابل وقايع فشارآور منفي زندگي اجتماعي حمايت ميکند(صبوری.)19-20 :1390 ،
سالمت اجتماعي يا حداقل فقدان آن يک نگراني مهم در نظريههای کالسیک جامعهشناسي است .از نظر
تجربي اين موضوع ريشه در ادبیات جامعهشناسي مربوط به ناهنجاری ،بیگرانگي اجتمراعي دارد .دورکریم
معتقد است از جمله مزايای بالقوه زندگي عمومي يکپرارچگي و همبسرتگي اجتمراعي اسرت .يعنري يرک
1.

)Role Enhancement (Bartly,1992
)Role Expansion (Sorensen&Verbugge;1987
3.
)Role Accumulation (Waldron et al.1998
4.
Alber,Sara
5.
Bartley
6.
Health Choice
2.
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احساس تعلق و وابستگي ،درظ آگاهي مشترظ و داشتن سرنوشت جمعي اين مزايرای زنردگي اجتمراعي
يک اساس و بنیان برای تعريف جهاني و کلي از سالمت اجتماعي است(کییز.)122 :1998 ،
نظریه سالمت اجتماعی کییز

در بررسي سالمت اجتماعي از ديدگاه کییز ،نظريهی وی از يک اصل جامعهشرناختي و روانشرناختي
نشات ميگیرد .طبق نظر کییز حلقه مفقوده در تاريخچهی مطالعات مربوط به سالمت پاسخ به اين سوال
است که آيا ممکن است کیفیت زندگي و عملکرد شخصي افراد را بردون توجره بره معیارهرای اجتمراعي
ارزيابي کرد؟ وی در پاسخ به اين سوال ميگويد ،عملکرد خوب در زندگي چیزی بیش از سالمت جسرمي
و رواني است و تکالیف و چالشهای اجتماعي را نیز در برميگیرد .به نظر وی «سالمت اجتماعي عبرارت
است از چگونگي ارزيابي فرد از عملکردش در برابر اجتماع .فررد سرالم از نظرر اجتمراعي ،اجتمراع را بره
صورت يک مجموعه معنادار ،قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفايي دانسته و احساس ميکنرد کره بره
جامعه تعلق دارد ،از طرف جامعه پذيرفته ميشود و در پیشرفت آن سهیم است»(سرام آرام.)161 :1388 ،
ابعاد پنجگانه سالمت اجتماعي از ديد کییز:
انسجام اجتماعی

انسجام اجتماعي ،ارزيابي فرد از روابطش در جامعه و گروههای اجتماعي اسرت .فررد سرالم احسراس
ميکند که بخشي از اجتماع است و خود را با ديگراني که واقعیت اجتماعي را ميسازند سهیم ميداند .بره
نظر کییز از ديدگاه دورکیم سالمت و يگانگي اجتماعي ،روابرط افرراد را برا يکرديگر از طريرق هنجارهرا
منعکس ميکند .انسجام اجتماعي احساس بخشي از جامعه بودن ،فکر کردن به اينکره فررد بره جامعره
تعلق دارد ،احساس حمايت شدن از طريق جامعه و سرهم داشرتن در آن مريباشرد بنرابراين انسرجام آن
درجهای است که در آن مردم احساس ميکنند که چیز مشترظ بین آنها و کساني که واقعیت اجتمراعي
آنها را ميسازند وجود دارد(سام آرام.)18 :1388 ،
پذیرش اجتماعی

افرادی که دارای اين بعد از سالمت هستند ،اجتماع را به صورت مجموعرهای از افرراد مختلرف درظ
ميکنند و به ديگران به عنوان افراد با ررفیت و مهربان اعتماد و اطمینان دارند و براور دارنرد کره مرردم
ميتوانند موثر باشند .اين افراد ديدگاه مطلوبي نسبت به ماهیت انسان دارند و با ديگران احسراس راحتري
ميکنند .در پذيرش اجتماعي  ،فرد ،اجتماع و مردم آن را با همه نقصها و جنبههای مثبت و منفري براور
دارد و ميپذيرد.
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مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعي باوری است که طبق آن فرد خود را عضو مهمي از اجتمراع مريدانرد و تصرور مريکنرد
چیزهای ارزشمندی برای عرضه به جامعه دارد .مشارکت اجتماعي يعني چه میزان فرد احساس ميکنرد آنچره
انجام ميدهد درنظر اجتماع ارزشمند و در رفاه عمومي مؤثر است(عبداهللتبار و همکاران.)175 -176 :1387 ،
انطباق اجتماعی

انطباق اجتماعي درظ کیفیت ،سازماندهي و عملکرد دنیای اجتماعي فرد است .فرد سالم از نظرر اجتمراعي
سعي دارد تا در مورد دنیای اطراف خود بیشتر بداند .افراد سالم ،عالقهمند به طرحهای اجتماعي بوده و احسراس
ميکنند قادر به فهم وقايع اطرافشان هستند ،خود را با تصور اينکه در حال زندگي در يرک دنیرای متکامرل و
عالي هستند  ،فريب نميدهند و خواستهها و آرزوهایشان را برای فهم و درظ زندگي ارتقا ميبخشند.
شکوفایی اجتماعی

شکوفايي اجتماعي عبارت است از ارزيابي توان بالقوه و مسیر تکاملي اجتماع و باور به اينکه اجتمراع
در حال يک تکامل تدريجي است و توانمندیهای بالقوهای برای تحول مثبت دارد که از طريق نهادهای
اجتماعي و شهروندان شناسايي ميشود .افراد سالم در مورد شرايط آينده جامعه امیدوار و قادر به شناسايي
نیروهای جمعي هستند و معتقدند که خود و ساير افراد از ايرن نیروهرا و تکامرل اجتمراع سرود مريبرنرد.
شکوفايي اجتماعي يعني باور به اينکه فرد سرنوشت خويش را در دست دارد و بره مردد تروان برالقوهاش
مسیر تکاملي را کنترل ميکند(عبدالهتبار و همکاران.)176-177 :1387 ،
نظریه بازارکار

نظريه بازارکارِ دوگانه تمايزی میان دو بازار کار قائل است :بازار اولیره (متشرکل از حرفرههرايي کره امکران
آموزش و پیشرفت در آنها وجود دارد) و بازار ثانويه (متشکل از حرفههای غیرتخصصي کم درآمد و نرامطمئن)
کساني که در بخش ثانويه کار ميکنند در دورههای کسادیکار به سادگي اخراج مريشروند ،دستمزدشران کرم
است و از شرايط کار نامساعد برخوردارند .بارون و نوريس )1976(1اين نظريه را برای توضریح جايگراه زنران در
بازارکار بريتانیا وضع کردند .به گفته آن دو در بريتانیا زنان نیروی کار در بخرش ثانويره را تشرکیل مريدهنرد و
مردان کارکنان بخش اولیه بازارند .اين تحلیل سبب شد در پي توضیحي باشد که تفکیک شغلي و تمرکرز زنران
را در حرفههای کم درآمد که عنوان نیمه تخصصي يا غیر تخصصي داشت توجیه کند.

Baron and Norris
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در عین حال تکیهی بررسيها از مسئلهی عرضهکار به تقاضایکار منتقل شد .در بازار کرار تقسریمبنردیهرای
ديگری بر مبنای سن ،طبقه ،قومیت ،و منطقهبندی وجود دارد(آبوت و ديگری.)202 :1380 ،
دیدگاه فمینیستی

يکي از ديدگاههای مهمي که در جامعهشناسري در مقابرل ديردگاه کارکردگرايران قررار دارد ،ديردگاه
فمینیستها (طرفداران حقوق زنان) ميباشد که به شدت با نظريرات کارکردگرايران در ارتبراط برا توزيرع
قدرت و تفکیک نقشها مخالف ميباشد.
تحقیقات فمینیستي(آنجال کويل )1984 ،با مخالفت با ديدگاه سنتي که شخصیت و منزلت اصرلي زن
در نقش همسری و مادری است و زنان همیشه ميتوانند به نقش خانگي اولیه خود باز گردند معتقد است
کار و هويت شغلي در زندگي بسیاری از زنان نقش عمدهای بازی ميکند و پولي که در ميآورند ،ضروری
است .فمینیستها معتقدند زنان عمدتا در مشاغل زنانه (خیاطي ،پرستاری ،منشریگری و صرندوقداری) و
مشاغل بازار ثانويه (متشکل از حرفههای غیرتخصصي کم درآمد و نامطمئن که امکان آموزش و پیشرفت
در آنها نیست) قرار دارند(همان.)172 :
توجه فمینیستها به کار خانگي و ارزشگرذاری بررای آن قابرل تقردير و مرورد قبرول اسرت ،بره نظرر
ميرسد در صورتي که کار خانگي زنان به صورت معقول در نظام جامعه محاسبه شود ،مهندسي اشتغال زنان
نیز وضعیتي جديد و مناسبتر خواهد يافت .جامعهشناساني چون گیدنز نیز بر اهمیت کار بريمرزد خرانگي در
اقتصاد جامعه تاکید ميکنند(گیدنز .)196 :1387 ،اينان معتقدند تقسیمکار جنسیتي ساخته و پرداختره اجتمراع
است و ربطي به تفاوتهای طبیعي دو جنس ندارد ،يعني شغلها مهرِ مردانه يا زنانه ميخورنرد .خانرهداری،
کارگری رايگان و بدون دستمزد است ،درحالي که خانهداری کاری واقعي است .پژوهشهرای فمینیسرتي در
مورد کارگران زن در کارخانهها آناپولرت( )1981حاکي است که تلقي زنران از کرار در درجره اول خانرهداری
است .درحالي که بررسيهای نظیر پژوهش اکلي )1974(1نشان ميدهد که اشتغال در زنردگي زنران شراغل
نقش محوری دارد اما از زنان انتظار ميرود خود را با کار مضاعف وفق دهند.
تحقیق جامعه شناختي احمدنیا با عنوان اثرات اشتغال برسالمت اجتماعي برگرفته از پژوهش سترگ
( )1383در شهر تهران بیانگر اين است که شرايط کاری چه در مورد کار در ازای درآمد و چه در مرورد
کار خانگي ،بر سالمت اجتماعي زنان تاثیر مي گذارد .مطالعات در زمینه بررسي رابطه سالمت اجتماعي
و اشتغال زنان ،تاکنون عمدتا درکشورهای غربي به انجام رسیده و شواهد حاکي از غلبه تاثیر مثبت کار
بر سالمت اجتماعي زنان است.

Ann Oakley

1.
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پژوهشي توسط حسیني و تقيپور( )1389با عنوان بررسي رابطهی حمايرت اجتمراعي زنران شراغل و
سالمت اجتماعي آنان ،نمونهی تحقیق بر روی  340نفر از زنان شاغلِ شهر تهران بوده و يافتهها بیرانگر
و مويد رابطهی مثبت بینِ حمايت اجتماعي زنان شاغل با سالمت اجتماعي آنان ميباشد.
يافتههای عبدالهتبرار و ديگرران( )1386درخصروص سرالمت اجتمراعي دانشرجويان دانشرگاه علروم
بهزيستي و توانبخشي تهران نشان ميدهد بین متغیرهرای وضرعیت تاهرل ،مقطرع تحصریلي ،جنسریت،
عضويت در انجمنها و وضعیت اشتغال دانشجويان و سالمت اجتماعي آنان رابطه معنيداری وجود دارد.
موحدی( )1388پژوهشي با عنوان بررسي تاثیر سالمت اجتماعي بر کیفیت زندگي کارکنان بانک ملي
شهر تهران بر روی  330نفر از کارکنان بانک ملي تهران با روش نمونهگیری تصادفي طبقهای انتخراب
شده صورت گرفته است و همچنین بین اشتغال و سالمت اجتماعي رابطهی معناداری وجود دارد .يافتههرا
گويای رابطهی مثبتي بین سالمت اجتماعي و میزان کیفیت زندگي کارکنان بوده است.
تحقیقي توسط آلبرايت )1992(1تحت عنوان نگرش نسبت به مادران شاغل ،منطبق کرردن نیازهرای
مادران با نیرویکار و رابطه آن با سالمت مادران انجام گرفته است .از نظر آلبرايرت غالبرا در محریطکرار
موانعي وجود دارد که ارتقا و پیشرفت زنان را محدود ميکند .نتايج حاصل نشان ميدهد اقدامات حمرايتي
در محیط کار مانند ايجاد انعطاف در ساعات کار زنان ،داشتن فرصتهايي کوتاه برای تررظ محرلکرار و
احداث محلهايي برای مراقبت از کودکان آنها در محل کارشان باشد تا بتوانند در نزديکي محل کار بره
مراقبت از فرزندان بپردازند.
الروچ )1998( 2مطالعهای توصریفي را برا عنروان سرالمت اجتمراعي روی  151دانشرجوی دانشرگاه در
بوستون ماساچوست انجام داد .نتايج نشان داد که زنان دانشجو به نحو معناداری در ابعاد تغذيه ،روابرط برین
فردی مسئولیتپذيری در مقابل سالمت و سبک زندگي ارتقا دهنده سالمت رفتار بهتری از مردان داشتند.
کییز( )1998در تحقیق خود به بررسي رابطهی بین سالمت اجتمراعي ،از خودبیگرانگي و ناهنجراری
اجتماعي پرداخته است .وی در مطالعه سالمت اجتماعي در اياالت متحده نتايج زير را به دست آورد :برین
سالمت اجتماعي با رفتارهای اجتماع پسند و مسئولیتپذيری زندگي اجتماعي رابطههرای مثبرت زيرادی
مشاهده شد .همچنین سطوح سالمت اجتماعي به خصوص انسرجام اجتمراعي و مشرارکت اجتمراعي در
افرادی که با اطرافیان خود برای حل مسائل و مشکالت همکاری و همفکری مريکردنرد در مقايسره برا
افرادی که با اطرافیان خود ارتباط نداشتند میزان باالتری داشت.
کیکوگناني و همکاران( )2008در پژوهشي سعيکردند تا به ارزيابي ارتباط بین مشرارکت اجتمراعي،
درظ از اجتماع در میان دانشجويان ايتالیايي ،آمريکايي و ايراني و تاثیر اين دو متغیر بر سالمت اجتمراعي
Albright
Laroche

1.
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بپردازند .نتايج نشان ميدهند مشارکت اجتماعي ،درظ اجتماعي و سالمت اجتماعي در میان دانشرجويان
آمريکايي در سطح بااليي قرار دارد .و همچنین مشارکت اجتماعي تنها در میان دانشجويان ايتالیرايي بره
طور مثبت سالمت اجتماعي را پیشبیني ميکند.
همان طور که پیشینه تحقیقات انجام شده نشان ميدهد ،تحقیقات متعددی در خصوص سالمت اجتماعي
زنان و ابعاد آن صورتگرفته با اينحال تا حال تحقیقيکه به بررسي رابطه بین وضعیت اشتغال زنان و سالمت
اجتماعي آنان به ويژه در شهر مراغه بپردازد انجام نشده است و از اين نظر تحقیق حاضر با تحقیقات ديگر در
اين زمینه متمايز ميگردد .حال اهداف کلي و جزئي تحقیق حاضر به شرح زير ميباشد:
 تعیین تفاوت بین وضعیت اشتغال زنان (شاغل و غیرشاغل) با میزان سالمت اجتماعي آنان در شهر مراغه تعیین تفاوت میزان سالمت اجتماعي در بین زنان شاغل پارهوقت و تماموقت شهر مراغه تعیین تفاوت میزان سالمت اجتماعي در بین زنان شاغل رسمي و غیررسمي شهر مراغه تعیین تفاوت بین میزان درآمد و میزان سالمت اجتماعي زنان شاغل شهر مراغه تعیین رابطه بین سن و میزان سالمت اجتماعي زنان شهر مراغه تعیین تفاوت میزان سالمت اجتماعي زنان با توجه به سطح تحصیالت آنان در شهر مراغهباتوجه به بحثهای نظری و مرور پیشینه تحقیق مدل مفهومي تحقیق درشکل شماره ( )1بصورت زير ميباشد.

شکل شماره ( :)1مدل تحلیلی تحقیق

ابزار و روش تحقیق

اين تحقیق برمبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی ميباشد .جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه زنان
باالی  25سال شهر مراغه ميباشد که بر اساس سرشماری( )1390نفوس و مسکن کشور جمعیت زنان
باالی  25سال  40642نفر ميباشد.
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برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به حجم جامعه تعداد 380
نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.
روش نمونهگیری به صورت خوشهای چند مرحلهای و تصادفي ميباشد .برای گردآوری اطالعات از
پرسشنامه استفاده ميشود .برای سنجش سالمت اجتماعي از پرسشنامه استاندارد سالمت اجتماعي کییز
و برای سنجش وضعیت اشتغال زنان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ميشود.
روایی و پایایی پرسشنامه

صوری»2

صورت گرفته است .پايايي کل مقیاس آماره
برآورد «اعتبار »1پرسشنامه نیز از طريق «اعتبار
«آلفا» ميباشد .به اين ترتیب پس از ارائه پرسشنامه به  30نفر از زنان و انجام پیشآزمون ،برآورد پايايي
پرسشنامه اين تحقیق از طريق آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  spssانجام شد.
نتایج و یافتهها

نتايج حاصل از آمارهای توصیفي نشان ميدهد در مجموع از  380نفر مورد نمونه  224نفر شاغل و
 156نفر خانهدار ميباشدکه بیشترين درصد  58/9را شاغلین و کمترين  41/1درصد را زنان خانهدار به خود
اختصاص دادند .میانگین سالمت اجتماعي در بین زنان شهر مراغه  3/945ميباشد که  39درصد سالمت
اجتماعي باال و  46درصد سطح سالمت اجتماعي متوسط و کمترين درصد يعني  6درصد سالمت اجتماعي
پايین داشتهاند در بین شاغلین میانگین سالمت اجتماعي  3/8126و در بین زنان خانهدار  3/0377ميباشد
که نشانگر سطح باالی سالمت اجتماعي در بین شاغلین ميباشد ،همچنین  14/7درصد شاغلین تمام وقت
با میانگین سالمت اجتماعي 3/2320و شاغلین پاره وقت  44/2درصد با میانگین سالمت اجتماعي 4/0061
ميباشد 80 .نفر شاغلین غیررسمي با میانگین سالمت اجتماعي  3/5157و شاغلین رسمي با  144نفر
میانگین سالمت اجتماعي  3/9775ميباشد و همچنین بیشترين درصد  41/1زنان خانهدار و کمترين درصد
 21/1را شاغلین غیر رسمي به خود اختصاص داده است 15 .درصد کم سواد و ابتدايي 25/8 ،درصد دارای
مدرظ ديپلم و پیشدانشگاهي 10 ،درصد دارای مدرظ فوقديپلم 40/8 ،درصد دارای مدرظ لیسانس و 8/4
درصد دارای مدرظ فوقلیسانس و باالتر ميباشند .بیشترين درصد  40/8دارای مدرظ تحصیلي لیسانس و
 8/4درصد دارای مدرظ فوقلیسانس و باالتر ميباشد .همچنین بیشترين درصد  43/2درآمد باال و کمترين
درصد  10/3به گروه کم درآمد تعلق دارد.

Validity
Face Validity

1.
2.
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یافتههای استنباطی

شش فرضیه برای آزمون ارائه شده است که با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون دو
متغیره مورد آزمون قرار گرفتند و نتايج حاصله به شرح جداول ميباشد.
فرضیه  :1بین وضعیت اشتغال زنان با سالمت اجتماعي آنان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)1آزمون تیتست
متغیر وابسته
سالمت اجتماعی

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

شاغل

3/8126

0/47755

غیرشاغل

3/0377

0/49902

درجه آزادی

t

معناداری

378

274/15

0/000

برای سنجش فرضیه از آزمون تيتست استفاده شده است با توجه به اينکه سطح معنيداری کمتر از
 0/05است نشان از تفاوت سالمت اجتماعي بین دو گروه زنان شاغل و غیرشاغل ميباشد و سالمت
اجتماعي در بین شاغلین بیشتر از غیر شاغلین ميباشد ،بنابراين رابطه معنيدار است.
فرضیه  :2میزان سالمت اجتماعي در بین زنان شاغل رسمي و غیررسمي در شهر مراغه تفاوت معنا-
داری با هم دارد.
جدول شماره ( :)2آزمون برابری میانگینها برای نمونههای مستقل
متغیر وابسته
سالمت اجتماعی

نوع شغل

میانگین

انحراف معیار

تمام وقت

3/2320

0/22125

پاره وقت

4/0061

0/37164

درجه آزادی

t

معناداری

160/092

-18/810

0/000

برای سنجش میانگین يک متغیر در دو گروه از آزمون برابری میانگینها برای نمونههای مستقل
استفاده ميکنیم با توجه به جدول شماره ( )2سطح معنيداری کمتر از  0/05است و فرضیه مورد تايید
قرار ميگیرد و سالمت اجتماعي در بین دو گروه تفاوت معناداری دارد.
فرضیه  :3میزان سالمت اجتماعي در بین زنان شاغل رسمي و غیررسمي تفاوت معناداری دارد.
جدول شماره ( :)3آزمون برابری میانگینها برای نمونههای مستقل
متغیر وابسته
سالمت اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

قرارداد شغل
رسمی

3/9775

0/42987

غیررسمی

3/5157

0/41282

درجه آزادی

t

معناداری

222

7/813

0/000

از آزمون برابری میانگینها برای نمونههای مستقل استفاده شده است با توجه به جدول شماره ()3
سطح معنيداری کمتر از  0/05است فرضیه مورد تايید است و سالمت اجتماعي بین دوگروه تفاوت معنا-
داری دارد و سطح سالمت اجتماعي در بین شاغلین رسمي از غیررسمي اندکي بیشتر است.
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فرضیه  :4بین سالمت اجتماعي و سن رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره ( :)4نتایج آزمون پیرسون
فرضیه

تعداد

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

بین سالمت اجتماعی زنان و سن رابطه وجود دارد.

380

-0/357

0/000

با توجه به اينکه هر دو متغیر در سطح فاصلهای است از ضريب هبستگي پیرسون استفاده شده است.
سطح معناداری کمتر از  0/05است و ضريب پیرسون  -0/357است .بنابراين فرضیه مورد تايید قرار ميگیرد و
بین سن و میزان سالمت اجتماعي زنان شهر مراغه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :5بین سالمت اجتماعي بر حسب تحصیالت تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره ( :)5تحلیل واریانس یكطرفه مقایسه میزان سالمت اجتماعی زنان براساس تحصیالت
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهی

58/369

4

14/592

63/410

0/000

درون گروهی

86/296

375

0/230

جمع

144/665

379

برای سنجش اين فرضیه از آزمون تحلیل واريانس استفاده شده است با توجه به جدول شماره ()5
 f=63/410و سطح معنيداری  0/000اين فرضیه مورد تايید ميباشد و سالمت اجتماعي در بین گروهای
تحصیلي متفاوت ميباشد همچنین آزمون  LSDبرای مقايسه گروههای تحصیلي استفاده شده است.
همان طور که مالحظه ميشود سطح سالمت اجتماعي در بین گروههای تحصیلي باال بیشتر است.
جدول شماره ( :)6آزمون LSD
سطح معناداری

انحراف معیار

تفاوت میانگین()I- J

()Jگروه

0/008

0/07991

-0/21384

دیپلم

0/000

0/10046

-0/46725

فوقدیپلم

0/000

0/07431

-0/79868

لیسانس

0/000

0/10597

-1/34526

فوق لیسانس و باالتر

0/008

0/07991

0/21384

کمسواد وابتدایی

0/006

0/09167

-0/25341

فوقدیپلم

0/000

0/06191

-0/58483

لیسانس

0/000

0/09767

-1/13141

فوقلیسانس وباالتر

()Iگروه

کمسواد وابتدایی

دیپلم
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0/000

0/10046

0/46725

کمسواد وابتدایی

0/006

0/09167

0/25341

دیپلم

0/000

0/08684

-0/33143

لیسانس

0/000

0 /11510

-0/87801

فوقلیسانس و باالتر

0/000

0/07431

0/79868

کمسواد و ابتدایی

0/000

0/06191

0/58483

دیپلم

0/000

0/8684

0/33143

فوقدیپلم

0/000

0/09315

-0/54658

فوقلیسانس و باالتر

0/000

0/10597

1/34526

کمسواد و ابتدایی

0/000

0/09767

1/13141

دیپلم

0/000

0/11510

0/87801

فوقدیپلم

0/000

0/09315

0/54658

لیسانس

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس و باالتر

فرضیه  : 6بین سالمت اجتماعي زنان برحسب درآمد تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره ( :)7تحلیل واریانس یكطرفه مقایسه میزان سالمت اجتماعی زنان براساس درآمد
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهی

79/671

4

19/918

114/920

0/000

درون گروهی

64/994

375

0/173

جمع

144/665

379

برای سنجش فرضیه از آزمون تحلیل واريانس يک طرفه استفاده شده است با توجه به جدول شماره ( )7و
سطح معناداری  0/000فرضیه مورد تايید قرار ميگیرد و همچنین برای مقايسه سالمت اجتماعي در بین
گروههای درآمدی از  LSDاستفاده شده است.
جدول شماره ( :)8آزمون LSD
( )Jدرآمد

سطح معناداری

انحراف معیار

تفاوت میانگین()I- J

0/000

0/07341

-0/28167

تا 500هزار تومان

0/000

0/07341

-1/00834

تا 1میلیون

0/000

0/05103

-0/82596

تا 1/5میلیون

0/000

0/09099

-1/29342

بیش از 1/5

0/000

0/07341

0/28167

بدون درآمد

0/000

0/09309

-0/72667

تا 1میلیون

0/000

0/07668

-0/54429

تا 1/5میلیون

( )Iدرآمد

بدون درآمد

تا  500هزار تومان
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0/000

0/10749

-1/01175

بیش از 1/5

0/000

0/07341

1/00834

بدون درآمد

0/000

0/09309

0/72667

تا 500هزار تومان

0/018

0/07668

0/18238

تا 1/5میلیون

0/008

0/10749

-0/28508

بیش از 1/5

0/000

0/05103

0/82596

بدون درآمد

0/000

0/07668

0/54429

تا 500هزار تومان

0/018

0/07668

-0/18238

تا 1میلیون

0/000

0/09364

-0/46746

بیش از 1/5

0/000

0/09099

1/29342

بدون درآمد

0/000

0/10749

1/01175

تا 500هزار تومان

0/008

0/10749

0/28508

تا 1میلیون

0/000

0/09364

0/46746

تا 1/5میلیون

تا  1میلیون

تا  1/5میلیون

بیش از 1/5

نتیجهگیری

نتايج تحقیق نشان ميدهدکه شرايط کاری چه درمورد کار در ازای درآمد و چه در مورد کارخانگي ،بر
سالمت اجتماعي فرد تاثیر ميگذارند و نتايج به دست آمده کمابیش با يافتههای تحقیقات غربي کییز و
شاپیرو در خصوص معنيداری و جهت رابطه متغیرهای عمده حاضر در مدل نظری تحقیق هماهنگي
نشان ميدهد .هم چنین با يافتههای حسیني و تقيپور در خصوص رابطه بین اشتغال و سالمت اجتماعي
همخواني دارد .ولي با تحقیق احمدنیا در خصوص رابطه سالمت و اشتغال زنان همخواني ندارد .همچنین
نتايج تحقیق با تحقیق موحدی درخصوص رابطه معنادار کیفیت زندگيکارکنان با میزان سالمت اجتماعي
همخواني دارد .نتايج تحقیق با يافتههای عبدالهتبار و همکاران نیز درخصوص معنيداری رابطه بین سطح
تحصیالت و وضعیت اشتغال با سالمت اجتماعي همخواني دارد .طبق نظريه بازار کار سالمت اجتماعي
در بین شاغلین رسمي و پاره وقت باال ميباشد .توجه به ابعاد مختلف سالمت ،به ويژه سالمت اجتماعي
و عوامل دخیل در آن ،در مورد جامعه ما که به عنوان يک جامعه دارای جمعیت جوان است ،از اهمیت
ويژهای برخوردار است .از سوی ديگر ،در دهههای اخیر ،با ورود زنان به دانشگاهها و متعاقبا تقاضای آنها
برای ورود به بازار کار مواجه هستیم و از آنجاييکه شغل به عنوان يک تعیین کننده اجتماعي موثر بر
سالمت افراد مطرح است و سالمت زنان سالمت خانواده و نهايتا سالمت جامعه را در بر خواهد داشت .از
اين رو سوال مهمي که به ذهن متبادر ميشود اين خواهد بود که کدام جنبه از اشتغال بیشترين تاثیر را بر
سالمت اجتماعي دانشجويان زن دارد .به دنبال طرح اين مساله ،تحقیق حاضر با هدف بررسي رابطه بین
میزان سالمت اجتماعي و اشتغال زنان شکل گرفته است.
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جامعه آماری ،زنانِ شهر مراغه ميباشند که در دو بعد شاغل و غیرشاغل ( )1394ساکن اين شهر
هستند .نمونهگیری به روش خوشهای احتمالي و نمونه آماری به حجم  380نفر از بین خوشهها انتخاب
شده است .روش تحقیق پیمايش و اطالعات با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شده است.
عالوه بر اين ،چارچوب تئوريکي تحقیق شامل نظريه کییز و رويکردهای مثبت و منفي ارتباط اشتغال
و سالمت است .بر اساس مدل تحلیلي ،متغیرهای شغل (وضعیت اشتغال ،نوع شغل و شرايط شغلي) ،بر
سالمت اجتماعي زنان تاثیر ميگذارد .يافتهها نشان ميدهدکه در سطح همبستگيهای دو متغیره ،داشتن
و يا نداشتن شغل و نیز نوع شغل ،تفاوتي در میزان سالمت اجتماعي زنان ايجاد کرده است .به عبارتي،
شرايط شغلي بیشترين تاثیر را بر سالمت اجتماعي دارد .از میان متغیرهای شرايط شغلي ،میزان درآمد
ماهیانه و اشتغال پارهوقت ،بیشترين تاثیر را بر سالمت اجتماعي زنان داشتهاند .از میان متغیرهای زمینه-
ای ،بین سن ،درآمد و تحصیالت با سالمت اجتماعي رابطه وجود داشته است.
با توجه به مطالب عنوان شده و از آنجا که فرد شاغل به عنوان عضو مفیدی از جامعه صاحب مقام و
منزلت و جايگاهي در محلکار و جامعه ميشود و اين جايگاه برايش احترام ،استقالل فکری و اقتصادی،
خودباوری و اعتماد به نفس ،موفقیت ،احساس ارزشمندی و از همه مهمتر رفع نیازها و احتیاجات مادی،
معنوی و فکری را به دنبال دارد ،ميتوان گفت شرايط الزم برای رسیدن به سالمت اجتماعي را داراست
و فرد سالم ميتواند خانوادهای سالم را بنا نمايد که فرزندان اين خانواده بر اساس تجربیات دوران زندگي
خويش در محدوده خانواده ،بتوانند کارآفرينان و آيندهسازان جامعه باشند و به اين ترتیب به ارتقاء سالمت
اجتماعي جامعهکمک نمايند .بنابراين همانگونه که نتايج پژوهشهای مذکور و بسیاری از تحقیقات ديگر
نیز نشان ميدهد اشتغال رابطه مستقیم با سالمت اجتماعي فرد ،خانواده و جامعه دارد.
برخي از مزايای اشتغال از نظرِ اجتماعي عبارتست از :افزايش احساس ايمني ،ارزشمندی ،عزت نفس و
نشاط ،کسب هويت موفق و سازنده ،کاهش اضطراب ناشي از نیازهای اقتصادی ،ايجاد فرصتي برای برقراری
روابط دوستانه و مشارکتهای اجتماعي ،بهرهگیری از قابلیتها و توانمندیهای فردی و صرف انرژی در راه
مطلوب ،احساس تعلق به جامعه ،ايجاد تنوع در زندگي ،نظم دادن به امور روزمره ،جلوگیری از رخوت ،سستي،
احساس گناه يا بروز افکار خودکشي و همچنین رفع نیازهايي چون نیاز به موفقیت و خدمت کردن به جامعه.
از اين مهم نبايد غافل بود که اشتغال از عوامل اصلي همبستگي و اتحاد ملي است ،اين ايده (اتحاد از راه
اشتغال) در بسیاری از کشورهای توسعه يافته ،به عنوان عنصری اصلي در مدلهای ايجاد اتحاد ملي به حساب
ميآيد .بيشک حل معضل بیکاری ،مستلزم برنامهريزی علمي و دقیق و مشارکت متعهدانه تمامي مراجع تاثیرگذار
است .تا اشتغال به گفتمان اخالقي و غالب جامعه تبديل نشود ،نميتوان سونامي بیکاری را مهار کرد و از بین برد.
راه دشواری برای مهار پديده بیکاری ،پیشِروی کشورمان است که همتي باال و مشارکتي بيهمتا ميطلبد.
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پیشنهادهای کاربردی

برخي از مهمترين راهکارهای رفع معضل بیکاری و همچنین اشتغال موثر زنان و ارتقرای سرالمت اجتمراعي
زنان خانهدار عبارت است از:
 گسترش آموزشهای فني و حرفهای کاهش بيسوادی و فقر در مناطق محروم برای بهرهگیری هرچه بیشتر مرردم از انرواع فنراوریهرای جديرد درجهت آموزش بهتر
 بازنشستگي پیش از موعد نیروی کار جهت ايجاد فرصت شغلي برای زنان وضع قانوني برای ممنوعیت کار بیش از ساعت مشخص و همچنین تصدی بیش از يک شغل توسط يک نفر ايجاد دفاتر مشاوره شغلي و حمايت از زنان جويایکار تشويق بخش خصوصي در جهت اجرای پروژههای اشتغالزا برای زنان تشکیل صندوق سرمايهگذاری اشتغال زنان و حمايت از طرحهای خوداشتغالي و کارآفريني زنان خانهدار ،توجره برهصنايع کوچک اشتغالزا که به سرمايهگذاری کمتری احتیاج دارند
 گسترش پروژههای کار در منزل و بررسي و ارزيابي ساالنه مشاغل مورد نیاز جامعه در سالهای آيندهپیشنهادهای پژوهشی

 بررسي ارتباط بین تقسیم کار خانگي با میزان سالمت اجتماعي زنان بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت اجتماعي زنان سرپرست خانوار بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت اجتماعي دانشجويان متاهلمنابع
آبوت ،پ .)1380( .جامعهشناسی زنان .ترجمه :ن ،عراقي .تهران :نشرني.
احمدنیا ،ش .)1383( .اثرات اشتغال بر سالمت زنان .فصلنامه علمیپژوهشی رفاه اجتماعی .شماره .12
تقيپور ،م و ديگری .)1389( .بررسي رابطهی بین حمايت اجتماعي با سالمت اجتمراعي زنران سرپرسرت خرانوار .فصللنامه علملی
پژوهشی .سال سوم ،شماره .7
سام آرام ،ع .)1388( .بررسي رابطه سالمت اجتماعي و امنیت اجتماعي با تاکید بر رهیافت پلیس محور .فصلنامه علمی – پژوهشی
انتظامی اجتماعی .شماره اول ،صص .29-9
صبوری ،س .)1390( .بررسی میزان سالمت اجتماعی در بین کارمندان آموزش و پرورش شهر تهران .پاياننامه
کارشناسي ،رشته علوم اجتماعي ،دانشگاه پیام نور ،واحد تهران.
عبداهللتبار ،ه وديگری .)1387( .بررسي سالمت اجتماعي دانشجويان .فصلنامه علمی پژوهشی رفاهاجتماعی .شماره 30و ،31صص .171-189

گیدنز ،آ .)1387( .جامعهشناسی .ترجمه :م ،صبوری .تهران :نشرني.
موحدی ،ا .)1388( .بررسی تاثیر سالمت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی ایران .پاياننامه کارشناسيارشد،
دانشگاه عالمه طباطبائي تهران.
ويلکینسون ،ر .)1383( .تعیینکنندههای اجتماعی سالمت .ترجمه :م ،زارع و ديگری .مرکز بینالمللي بهداشت جامعه ،سازمان
بهداشت جهاني ،انتشارات :سیمیندخت.
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