
مقاله پژوهشی1394http://rjms.iums.ac.irشهریور، 135شماره ،22دوره پزشکی رازيعلوممجله

مقدمه
هـاي سـرمایه   امروزه مفهـوم سـالمت بـا مولفـه    

هـاي  اجتماعی گـره خـورده و بسـیاري از بیمـاري    
بـا عوامـل اجتمـاعی رابطـه قـوي      جسمی و روانی 

ز روابـط و  اي اسرمایه اجتماعی شبکه.)2و1(دارند
اعتماد اجتماعی بین فردي هاي تعیین کنندهپیوند

ها ، سازمانهاهی و تعامالت افراد با گروهو بین گرو
اسـت کـه شـامل   بـا یکـدیگر  و نهادهاي اجتماعی

اعی هـا از حمایـت اجتمـ   برخورداري افـراد و گـروه  
در جهت تحقق اهداف فردي ها براي تسهیل کنش

، سرمایهبا وجود تعاریف گوناگونباشد.وجمعی می
از انسـجام  اياجتماعی را در کل به عنـوان درجـه  

ــاعی ــاد، ارتب،اجتم ــامالت، اعتم ــل تع اطــات متقاب
ــان  طرفــهدو ــل می ، ادراك و احســاس تعهــد متقاب

،یاجتمـاع هیسـرما . )3(داننداعضاي یک گروه می

يهـا وارد حـوزه یاست که بـه تـازگ  ینینومفهوم
حــوزهدرراًیــاخویاســیسوياقتصــاد،یاجتمــاع
بســتر هماننــدمفهــوم نیــا.اســتشــدهیســالمت
هـا از جملـه   هیسرماریاز سايوربهرهيبرایمناسب
بـه  لیـ نيبرایراهویکیزیف،یانسانيهاهیسرما
باشد. یافراد میدگزنيهاجنبهیدر تمامتیموفق
کنـار  دردیـ جدیعنوان مفهومهبیاجتماعهیسرما

يهـا دارا برابر با آنیدر سطح، هیسرماگریانواع د
عضـویت در  مانندهایی مولفهشاملاست وتیاهم

هـــاي اجتمـــاعی، مشـــارکت در کارهـــاي گـــروه
اطالعات و جمعی، انسجام و اعتماد اجتماعی،دست

هاي مولفهعیین و ارزیابی ت.)4(ارتباطات می باشد
هـر  در زنـان سرپرسـت خـانوار   سرمایه اجتمـاعی  

نظر می رسد زیـرا چنـین   هضروري و مهم ب،جامعه
مسائلی چون فوت یـا سبب ه افرادي ممکن است ب

srimaz2000@yahoo.com.رانیاتهران،ران،یایپزشکعلومدانشگاهبهداشت،دانشکده،يولوِژیدمیاپگروه،اریدانش: مازیرشهناز

yosef.m.1368@gmail.com.رانیاتهران،ران،یایپزشکعلومدانشگاهبهداشت،دانشکده،يولوِژیدمیاپارشدیکارشناسيدانشجو: يمرادوسفی

abolghasemi1347@yahoo.com). مسئولسندهینو(*رانیاتهران،ران،یایپزشکعلومدانشگاهبهداشت،دانشکده،یستیزآمارگروه، اریاستاد: یابوالقاسملهیجم* 

ازاستفادهباخانوارسرپرستزناندریاجتماعسرمایهيهامؤلفهیبررس
يدییتایعامللیتحل

چکیده
.باشدیميدییتایعامللیتحلزنان سرپرست خانوار با استفاده از دریاجتماعهاي سرمایه مؤلفههدف از این مطالعه تعیین :هدفوزمینه

يبـرا . شـد انجـام تهـران يشـهردار منطقـه دوبـه کننـده مراجعـه خانوارسرپرستزنانهیکليروبریلیتحل-یفیتوصصورتبهمطالعهنیا:روش کار
وهیـ تجزيبرا. دیگرداستفادهاست،گرفتهقراردییتاموردآنییایپاوییرواکه)SC-IQ(یجهانبانکیاجتماعهیسرمانامهپرسشازاطالعاتيآورجمع
يدرصـد 5خطـا گرفتننظردرباهاآزمونوشداستفادهيدییتایعامللیتحلانجامجهت) 22نسخه(AMOSوSPSSيافزارهانرمازهادادهلیتحل

.گرفتانجام
هیسـرما يهـا مولفـه انیمدر. بودسال6/40) ±5/9(هاآنسننیانگیموکاریبنفر%) 3/60(181،یبررسموردخانوارسرپرستزن300نیباز:هایافته
بجـز یاجتماعهیسرمايهامولفهتمامبادرآمد،. دادنشانخانوارسرپرستزنانالتیتحصبايداریمعنارتباط،یگروهيکارهادرمشارکتمولفه،یاجتماع
ـ ارتبـاط ،یاسـ یسيسـاز توانمندمولفهوداشتيداریمعنارتباط،یاسیسيسازتوانمند نـداد نشـان کیـ دموگرافيرهـا یمتغازکیـ چیهـ بـا رايداریمعن

)05/0p>(.
بر سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهر تهران بودند. از این رو، بـا مهیـا نمـودن    رگذاریتأثدرآمد و تحصیالت از جمله عناصريرهایمتغ:گیرينتیجه

سـالمت جسـمی، روانـی و اجتمـاعی در     باال رفتنجامعه، باعث ریپذبیآسگروه عنوانبهدر زنان سرپرست خانوار خصوصبههاشاخصارتقاء این يهانهیزم
در جامعه باشیم.هاگروهاین زنان و در نهایت کم شدن بار منفی حاصل از این 

، زنان سرپرست خانواريدییتایعامللیتحلسرمایه اجتماعی، يهامؤلفه: هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

22/3/94تاریخ پذیرش: 12/12/93تاریخ دریافت: 
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هاي زنـدگی، طالق از همسر، حجم زیاد مسئولیت
ــتوانه ــود پش ــادينب ــاي اقتص ــاعی،-ه ــدماجتم ع

دچـار  ن مهارتدسترسی به شغل مناسب و نداشت
هـاي  اجتماعی و فقدان دسترسی به شـبکه انزواي

ر زنـان سرپرسـت خـانوا   رو،گردند. از ایناجتماعی
ماننــدتــري احتمــاال مشــکالت بیشــتر و متفــاوت

داشتن فرزندانی با مشـکل  ،اختالت روحی و روانی
فقر مـالی و فرهنگـی را تجربـه    ،انحراف اجتماعی

سـرمایه اجتمـاعی   ،از سوي دیگر.)5-8(کنندمی
ــی ــیف    م ــدي در توص ــلی و کلی ــش اص ــد نق توان
ق معطـوف  از طـر ها در این قشر از جامعهينابرابر

ایفاهاي مهمها و پدیدهواقعیتنمودن توجهات به 
ي اقتصـادي بـه واسـطه   نماید و ممکن است رشـد  

در زنـان  برجسته نمودن اهمیت مشارکت و اعتماد
هـاي  . در تئوري)9(سرپرست خانوار تسهیل گردد

گیــري ســرمایه نظــري عوامــل مختلفــی در شــکل
الیسبون ، از دیدگاه گلیزر واجتماعی موثر هستند

مشـاغل اجتمـاعی،   ، ، سنجایی محل سکونتجابه
عنوان عوامـل  آموزش بهو مالکیت منزل مسکونی

شـمار گیـري سـرمایه اجتمـاعی بـه    شـکل موثر بر
ي وارتبـاط قـ  ،. در مطالعات مختلـف )10(روندمی

اقتصـادي بـه   –بین سـالمتی و سـرمایه اجتمـاعی   
که افراد متعلق به طبقه طوريبه، استثبات رسیدها

اجتماعی پایین همانند زنـان سرپرسـت  –اقتصادي
ي برخـوردار  تـر خانوار از وضعیت سالمتی نامطلوب

اي که توسط الچنر و همکاران در مطالعه.باشندمی
ــیکاگو ــهدر ش ــرمایه  ب ــاط س ــور بررســی ارتب منظ
، م شـد انجـا آن بـر سـالمت  هايمولفهاجتماعی و 

بـالقوه  يعنـوان یـک مولفـه   ایه اجتمـاعی بـه  سرم
تاثیرگذار بر سالمت مورد سـنجش قـرار گرفـت و    

اجتمـاعی و  نتایج آماري نشان داد که بین سرمایه
داري وجـود  ي معکـوس و معنـی  مرگ و میر رابطه

اسـت  نشـان داده منکلمطالعه چنانچه.)11(دارد
هاي آن در افـزایش و  سرمایه اجتماعی و مولفهکه

اهمیـت  پـذیر جامعـه   آسـیب ارتقا سالمت در قشر
کـه بـا برقـراري    کنـد  پیشنهاد مینهایتدرو دارد

سازي رفتارهـاي  و نهادینهارتباط و انتشار اطالعات 
صحیح موجب باالرفتن سرمایه اجتماعی در جامعه 

روابـط و  بر اسـاس دیـدگاه شـبکه،   .)12(شودیم
هــا و پیونــدها و در نتیجــه آن، فعالیــت در شــبکه

ه عنـوان سـرمایه اجتمـاعی    هاي اجتمـاعی بـ  گروه
ها به منـابع و  شوند و فرد از طریق آنمحسوب می

یابـد  هاي موجود در شـبکه دسترسـی مـی   حمایت
تر مشاهده که در زنان نسبت به مردان پایین)13(

ــ ــو و   یم ــط آجرل ــري توس ــه دیگ ــود. در مطالع ش
شد که زنان سرپرست خانوار به همکاران نشان داده

هاي بهداشتی توجه کمتري دارنـد  دریافت مراقبت
خـاطر اضـطراب و اسـترس ناشـی از     که اغلـب بـه  

. )14(وضعیت اقتصادي و سرپرستی خانواده اسـت 
سـرمایه  ،توجه به نتایج مطالعـات در ایـن زمینـه   با

افـــراد جامعـــه آن درهـــايمولفـــهعی و اجتمـــا
از اهمیـت  زنـان سرپرسـت خـانوار    خصـوص در هب

تعیـین هدف از این مطالعـه  . باالیی برخوردار است
سـرمایه اجتمـاعی در زنـان سرپرسـت     هـاي مولفه

تحلیل عاملی شروخانوار شهر تهران با استفاده از 
.باشدمیتاییدي

روش کار
کـه  بـود یلـی  تحل-توصـیفی مطالعـه از نـوع   این
در ایـن  .شـد انجـام  زنان سرپرست خـانوار برروي

ــان سرپرســت  ــه زن خــانوار مطالعــه اطالعــات کلی
شـهر  18و9کننده به شـهرداري منـاطق   مراجعه

. ابـزار گـردآوري   گرفـت تهران مورد اسـتفاده قـرار  
نامه دو بخشـی بـود. بخـش    اطالعات شامل پرسش

ن،ماننـد سـ  اول مربوط به اطالعـات دمـوگرافیکی   
بی همسر بر اثر فوت د، مجر(متاهل، وضعیت تاهل

ســواد، ابتــدایی، (بــیتحصــیالتو طــالق)، ســطح 
(شـاغل،  اشـتغال وضـعیت  متوسط و دانشـگاهی)،  

متــراژ (فــارس، غیــر فــارس)،تقومیــغیرشـاغل)، 
درآمـد متوسـط  افـراد تحـت تکفـل،   تعدادمنزل،
بخـش  بـراي  وبـود مدت اقامت در محـل  و خانوار
نامه سرمایه اجتماعی بانـک جهـانی  سشپراز دوم 

(SC-IQ)حـال  که براي کشورهاي درشد استفاده
ت و همکـاران  و توسـط نجـا  توسعه طراحی شـده  

6حـاوي  نامه این پرسش.)15(بومی سازي گردید
هـا  مولفـه باشـد. ایـن   سوال می27مولفه در قالب 

ها، میزان اعتماد گروهها وعضویت در انجمنشامل
ــاعی، ــی و  ماجتمـ ــاي گروهـ ــارکت در کارهـ شـ

ات و ارتباطات، انسـجام  هاي عمومی، اطالعفعالیت
هـر  .بودفعالیت و توانمندسازي سیاسی اجتماعی، 
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، 2، 3، 11، 3شـامل ترتیـب  ها بهیک از این مولفه
صـورت  قیاس لیکرت یـا بـه  مدرکهسوال 5و10

ضـریب آلفـاي   .بودنـد طراحی شـده اي چند گزینه
نامه مورد نظر محاسبه یایی پرسشکرونباخ براي پا

هاي سرمایه اجتمـاعی از  گردید که براي کل مولفه
82/0به صـورت کلـی   ومتغیر بود91/0تا 71/0

ــد.  ــل گردیـ ــشحاصـ ــهپرسـ ــط  نامـ ــا توسـ هـ
دیــده تکمیــل شــد و آمــوزشگانکننــدمصــاحبه

ـ   رضایت ه پـس از شـرح اهـداف    نامـه کتبـی آگاهان
در ایـن  .کننـدگان اخـذ گردیـد   پژوهش از شرکت

ــه  ــه ب ــل داده مطالع ــه و تحلی ــور تجزی ــا از منظ ه
جهـت  ) 22نسخه (AMOSو SPSSهايافزارنرم

در ایـن اسـتفاده شـد.  تحلیل عاملی تاییديانجام
عضـویت  مولفه سرمایه اجتماعی شـامل 6، مطالعه

هـا، میـزان اعتمـاد اجتمـاعی،    گروهها ودر انجمن
مومی، هاي عمشارکت در کارهاي گروهی و فعالیت

فعالیـت و  عات و ارتباطات، انسجام اجتمـاعی، اطال
گرفـت. در  انمندسازي سیاسی مورد بررسی قـرار تو

اسـاس  فرضـی بـر  مرحله اول، یـک مـدل علیتـی   
هـا  مولفـه کدام از شده قبلی براي هرمطالعات انجام

تحلیـل عـاملی   با استفاده از روش تدوین گردید و 

ــدي ــتقیمتایی ــرات مس ــراث ــتقیم و، غی ــی مس کل
ــه ــ هــاي شــشمولف ــر ســرمایه اجتم ــه ب اعی و گان

.شـد هـا بـرآورد  همچنین همبستگی میـان مولفـه  
مولفـه  6هاي وابسـته شـامل   متغیراین پژوهشدر

سـن، و متغیرهاي مستقل شامل اجتماعیسرمایه
اشـتغال، وضـعیت ،تحصیالتسطح وضعیت تاهل،

افـراد تحـت تکفـل،   تعـداد متـراژ منـزل،  قومیت،
بـود. مدت اقامـت در محـل   ، خانوارمددرآمتوسط 

در نظـر  0,05هـا  جهت انجـام آزمـون  میزان خطا
.شدگرفته

ها یافته
جمعیت مورد مطالعـه در  مشخصات دموگرافیک 

در ایـن مطالعـه   .اسـت نشان داده شـده 1جدول 
، تعـداد  متراژ واحد مسکونی،شغل،متغیرهاي سن

، وضـعیت تاهـل و   ، مدت سکونتتکفلافراد تحت
داري ارتباط معنیتحلیل عاملی تاییديدرقومیت 

.ندادنــدنشــانســرمایه اجتمــاعی هــاي مولفــهبــا 
کننــده در مطالعــه میــانگین ســنی افــراد شــرکت

طور متوسط هرهمچنین به،بودسال6/40)5/9±(
عهـده  را بر)افراد تحت تکفل(نفر2مسئولیت ،نفر

شهر تهران18و 9مناطق مشخصات دموگرافیک زنان سرپرست خانوار-1جدول
درصدتعدادطبقه بنديمشخصات دموگرافیک

673/22دسوابیتحصیالت

897/29ابتدایی
1350/45متوسطه

90/3دانشگاهی
73/2مجردوضعیت تاهل

207/6متاهل
1730/91بیوه یا مطلقه

1197/39شاغلوضعیت اشتغال
1813/60بیکار

1857/61فارسیزبان
867/28ترکی
87/2لري

90/3ديرک
87/2آذري

42/1بلوچی
مدت سکونت در محل مسکونی

)بر حسب سال(
7-1420/14

14-8643/21
20-15417/13

201530/51بیش از 
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زنـان سرپرسـت   مساحت خانـه مسـکونی   و داشت
و میـانگین مربـع متـر 70طـور متوسـط   نوار بهخا

. بـرآورد گردیـد  هزار تومان 350درآمد ماهانه آنها 
طور متوسط کنندگان در این مطالعه بهه شرکتهم
ل در محــل زنــدگی خــود ســکونت ســا20تــا 10

نتایج این مطالعه نشـان داد کـه درآمـد و    . داشتند
ــرمایه     ــر س ــاثیر ب ــترین ت ــیالت بیش ــطح تحص س

در زنان سرپرست خانوار دارد. همچنـین  اجتماعی 
رتبـاط و همبسـتگی   کل مولفـه ا تحصیالت نیز بر

است ولی بر مولفـه مشـارکت در   مثبتی نشان داده
اسـت.  اي گروهی همبستگی منفی نشان دادهکاره

،سرمایه اجتماعیمولفه6میان در،در این مطالعه
سازي سیاسی در مولفه توانمندجز هبها مولفههمه 

شـدند مدل وارددار و معنی،حلیل عاملی تاییديت
=GFI؛ =740/1CMIN/DFشـــاخص هـــايو 

=247HOELTERو=04/0RMSEA؛987/0
خـوب مـدل   دست آمد که تقریبا نشان از برازش هب

اثـرات  انـدازه  نیـز 2جـدول  . )1(نمودار می باشد
بر سـرمایه  راها مولفهو کلیغیرمستقیم،مستقیم

بـا  مولفـه  5کـه ارتبـاط  دهـد ینشان مـ اجتماعی
کمتــر از داري ســرمایه اجتمــاعی در ســطح معنــی

3ه در جـدول  طـور کـ  همـان . بوده است0001/0
درآمـد بـر مولفـه مشـارکت در     شـود مشاهده مـی 

.استوهی همبستگی مثبتی نشان دادهکارهاي گر
متغیر درآمد بر سرمایه اجتماعی و متغیر سـطح  

کارهـاي گروهـی   در تحصیالت بر مولفه مشـارکت 
نیـز دو مولفـه   ها مولفه. در میان باشدگذار میتاثیر
نیـز بـا   هـا ها و عضویت در گروهویت در انجمنعض

در میان تمام متغیرهاي . هم ارتباط دو طرفه دارند
درآمـد و  متغیرهـاي ،د بررسی در این مطالعـه مور

ســطح تحصــیالت بیشــترین تــاثیر را بــر ســرمایه  
آن در زنان سرپرست خـانوار  هاي مولفهاجتماعی و 

).1(نمودار نشان داد

گیريبحث و نتیجه
اکثریـت زنـان   داد کههاي این مطالعه نشانیافته

کننده میانسال، غیرشاغل و سرپرست خانوار شرکت
ي سطح تحصیالت متوسطه بودند که با نتـایج  دارا

شهر تهران18و 9سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار مناطق عاملی تاییدينمودار تحلیل -1نمودار 
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پوپـویچ و آکـین سـوال   دسـت آمـده از مطالعـه   هب
ح سط،در نتایج این مطالعه.)16(همخوانی داشت
هاي مشارکت در سزایی بر مولفههتحصیالت تاثیر ب

هـا  ها و گـروه ضویت در انجمنکارهاي گروهی و ع
تحصـیالت پـایین،   سطح کلی میزان طورهب.داشت

در بازارهـاي شـغلی  یکی از دالئل مهم عدم جذب
در ارتبـاط بـا وضـعیت    مطالعات انجام شـده است.

دهد کهزنان سرپرست خانوار نیز نشان میغالاشت
به دلیل برخورداري از سطوح زنان سرپرست خانوار

اي شغلی محـدودتري  هفرصت،تر تحصیالتپایین
،مرد اسـت ها که سرپرست آني اهنسبت به خانوار

با در نظر گرفتن اینکـه حمایـت هـاي    نیز دارند و 
ي هاین زنان بسیار ناچیز است و جنبـ موجود براي 

در ،اسـت سـازي توانمندآن بیش ازخدمت رسانی 
این افراد به کارهاي مـوقتی ماننـد کارهـاي    نتیجه

بنــابراین. داري مشــغول هســتندکــارگري و خانــه
فرصت کافی جهت شرکت و مشارکت در کارهـاي  

در مطالعــه چنانچــه.)18و 17(گروهــی را ندارنــد
بیشتر از نیمی نیز نشان داده شده است کهحبیب

کننده خدمتکار و کارهـاي کـارگري   از افراد شرکت
ان زنــایــن قشــر از جامعــه (.)19(ودنــدمشــغول ب

یلی از جمله نبـود شـرایط   ) به دالسرپرست خانوار
از اي فراوان در خانـه همسئولیت،مناسباقتصادي

اند و درنهایـت  دادن تحصیالت خود منع شدهادامه
کارهـاي گروهـی و یـا ارتبـاط     واننـد در  تکمتر می

زنهایـت ا کـه در کردن با جامعه موفق باشند برقرار
در ولـی ،خوردارندهاي اجتماعی کمتري برحمایت
که در شهر ایـالم انجـام   کسانی و همکارانمطالعه

ت با سـرمایه اجتمـاعی   یر تحصیالمتغگرفته است
علت ایـن تفـاوت   .)20(داري نداشتارتباط معنی

گردد زیرا ایـن  یبه جامعه آماري هر دو مطالعه برم
ن صـورت  اي از کالن شـهر تهـرا  مطالعه در منطقه

،افرادي با میـزان تحصـیالت بـاالتر   کهاست رفتهگ
. از آورنـد دسـت مـی  هبـ هاي شغلی بهتـري  فرصت

هـاي مختلـف   رو نسبت به سایر زنان در زمینـه این
نهایــتنمــوده و درپیــداءارتقــاخصوصــا اقتصــادي 

.گـردد بیشـتر مـی  میزان اعتماد عمـومی در آنـان   
ذار بـر یرگـ تاثتحصیالت از عناصـر سطح آموزش و 

کـه همـراه بـا افـزایش     باشـد سرمایه اجتماعی می
. یابدافزایش میهاي تحصیل سال

تـرین نـوع   قـوي دارا آمـوزش  باارتباط اجتماعی 
گیـري سـرمایه اجتمـاعی    شـکل در کهاسترابطه 

شهر تهران18و 9مناطق زنان سرپرست خانوارگرافیک متغیرهاي دموبر هاي سرمایه اجتماعیمولفهاستاندارد شدهغیرمستقیم و کلی،اثرات مستقیم-2جدول
یاثرکل مستقیماثرات غیر اثرات مستقیم
49/0 03/0 46/0 هاعضویت در انجمن
29/0 08/0 21/0 میزان اعتماد اجتماعی
27/0 05/0 61/0 گروهیکارهايمشارکت در
65/0 000/0 65/0 انسجام اجتماعی
50/0 000/0 50/0 ارتباطاتاطالعات و 
43/0 000/0 43/0 درآمد
14/0- 03/0 17/0- تحصیالت

شهر تهران18و 9زنان سرپرست خانوار مناطق همبستگی مولفه هاي سرمایه اجتماعیضرایبماتریس-3جدول 
تحصیالت درآمد اطالعات و 

ارتباطات
انسجام اجتماعی مشارکت درکارهاي 

گروهی
میزان اعتماد 

اجتماعی
در عضویت 
هاانجمن
000/1 هاعضویت در انجمن

000/1 *233/0 میزان اعتماد اجتماعی
000/1 *084/0- *253/0- گروهیمشارکت درکارهاي

000/1 157/0- *188/0 *0435/0 انسجام اجتماعی
1000/1 346/0 164/0- *332/0 *452/0 اطالعات و ارتباطات

000/1 *147/0- *019/0- *004/0 *253/0- *110/0- درآمد
000/1 *012/0 *043/0 *043/0 *398/0- *022/0 *169/0 تحصیالت

.درنظر گرفته شده است05/0در این مطالعه میزان خطا 
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، در جامعـه افـزایش حضـور  .)21(باشـد مـی مهـم  
کوشــش و تــالش در جهــت حــل ،میــزان اعتمــاد

تحصیالت باال و سطح فراد بامسائل محلی در بین ا
ایش افــزبیشــتر اســت کــه منجــر بــه  دانشــگاهی 

ممکـن  . ایـن امـر  شـود ارتباطات اجتماعی فرد می
ــت  ــی ازاس ــازمانناش ــد س ــایی مانن ــدارس و ه م
یق بـه  تشـو باشـد کـه افـراد جامعـه را    هـا  دانشگاه

بیشـتر  پـذیري  و نیـز انجمـن  ارتباطاعات اجتماعی 
ــی ــه درم ــد ک ــر نمای ــت منج ــه نهای ــاري و ب همک

شاهنده و همکارانش.)22(شودآنان میهماهنگی 
گرفت، انجامتهران17منطقه که در ايطی مطالعه

هـاي خودیـار زنـان    تشـکیل گـروه  نشان دادند که
رسمیت شـناختن چنـین   ه بنیز سرپرست خانوار و

هـاي دولتـی و   هایی از سوي نهادهـا و ارگـان  گروه
،هــاایـن گـروه  اشــتغالی بـه  خـود هـاي  اعطـاي وام 

تواند نقش مهمی در کاهش فقر اقتصـادي ایـن   می
مندسازي به شکل خودکارآمـدي  زنان با هدف توان

.)23(دنباشداشته
ســرمایه هــاي مولفــهدر پــژوهش حاضــر، تمــام 

،ســازي سیاســیي توانمنــدبجــز مولفــهاجتمــاعی 
از دالیـل  یکـی  . داري را نشـان دادنـد  ارتباط معنی

ــن ــ ای ــه مولف ــاط  ه توانمندک ــی ارتب ــازي سیاس س
این دلیـل باشـد  بهممکن است،داري نداشتمعنی

دلیـل  بـه ،مطالعهاین کنندگان در که اغلب شرکت
از ،نظر در ایـن مولفـه  هاي موردسوالبودنحساس

. ها خودداري کردنددادن پاسخ به آن
ــاثیر  ــر ســرمایه یکــی دیگــر از عناصــر ت گــذار ب

،رپرست خانوارآن در زنان سهاي مولفهاجتماعی و 
ب مد باال از داشتن یک شغل مناسـ آدردرآمد بود. 

کـه در نهایـت   شـود شی مـی یا موقعیت مناسب نا
منجر به برقراري ارتباطات ن موقعیتی، داشتن چنی

رفتن باال موجبوگردداجتماعی بهتر و بیشتر می
زنــان .شــدخواهــدروحیــه همکــاري و همــاهنگی 

اقتصادياصسرپرست خانوار به سبب مشکالت خ
از طـرف  طور تمام وقت در حال کـار هسـتند و   به

مربـوط بـه   چندگانههايبا پذیرش مسئولیتدیگر
هـا و  دیگر فرصتی بـراي عضـویت در گـروه   ،خانوار
محلـی نیـز ندارنـد.    هـاي  انجمـن هـا حتـی   انجمن

1388در سـال  ايطی مطالعهحسینی و همکاران
ار از % از زنــان سرپرســت خــانو77کــه نددادنشــان

ــل  ــالمت کام ــز  س ــمی و نی ــی  جس ــی و روان روح
که ایـن مـوارد اغلـب بـه خـاطر      برخوردار نیستند

اضطراب و اسـترس ناشـی از وضـعیت اقتصـادي و     
.)24(آیدخانواده پیش میسرپرستی

مد خانوار به طور معمول به عنوان یک عامـل  آدر
شناخته شـده اسـت.  تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی 

آشنایی بیشـتري  ،مد متوسط و باالآافراد داراي در
ممکـن  مقابل البته درهاي انجمنی دارندبا فعالیت

بـراي ایـن افـراد،   کـه شـود سبب مد باالآدراست 
هـا از اهمیـت کمتـري    لویت شـرکت در انجمـن  او

الزم اسـت از  برخودار باشد و این افراد آنچه را کـه 
از طریـق  ،دست آورندهها بطریق شرکت در انجمن

پول معتقد استبوردیوچنانچه. کسب نمایندپول 
جـایگزین سـرمایه اجتمـاعی    ،و سرمایه اقتصـادي 

.)20(گرددمی
ــر  ــهاز دیگ ــاي مولف ــاعیه ــرمایه اجتم ــان س زن

با . استمولفه ارتباطات اجتماعی،سرپرست خانوار
سـطح سـالمت   و آمـد، اطـات و رفـت  ارتبافزایش 

کـه بـا رویکـرد    هـایی پـژوهش در یابـد. مـی ءارتقا
هاي بهداشتی بین زنـان سرپرسـت   مقایسه مراقبت

نشــان ه، نتــایجگرفتــانجــامخــانوار و ســایر زنــان
که زنـان سرپرسـت خـانوار بـه دریافـت      استهداد

ایـن بـه   هاي بهداشتی توجه کمتري دارندمراقبت
ارتباطــات مناســب باعــث باشــد کــهآن معنــا مــی

آنهــا از مراقبــت هــاي و عملکــردافــزایش آگــاهی
و کلمـن در مطالعـه  ونه که گهمان.)14(گرددمی

که بیش از نیمی از زنان دادنشان نتایج،همکاران
ــد     ــمانی دارن ــکل جس ــانوار مش ــت خ و از سرپرس

یکـی از  كبرنـد احساس ضعف و ناتوانی رنـج مـی  
ارتباط اجتمـاعی  عدم برقراريدالیل این مشکالت 

ــود ــابراین.)12(ب ــرمایه   مبن ــات س ــه ارتباط ولف
همی در آگاه سـازي ایـن   تواند نقش ماجتماعی می

گیـري از  حتـی پـیش  زنان از عالئم بیماري خود و
از طریق افزایش سطح تحصیالت ها ابتال به بیماري

.داشته باشدو باالبردن قدرت اقتصادي 
دسترسی محـدود  ،این مطالعههايمحدودیتاز 

بــود. تهــران بــه جمعیــت زنــان سرپرســت خــانوار
زنـان  ي اره بـ که مطالعات مشـاب گردد نهاد میپیش

سـایر  ،لف شهر تهرانمناطق مختسرپرست خانوار 
انجام شود.شهرها و نیز روستاها
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هـاي  مولفهسرمایه اجتماعی و با توجه به اهمیت
، اقـدامات الزم جهـت   آن در زنان سرپرست خانوار

سازي در تغییر افکـار  رهنگایجاد بستر مناسب و ف
ر نسبت به حضور زنان سرپرسـت خـانوار د  عمومی 

و ایجاد اجتماع و تهیه شغل مناسب با درآمد کافی
براي این هایی جهت ارتقاء سطح تحصیالتفرصت

.رسدجامعه ضروري به نظر میآسیب پذیرشرق

تشکر و تقدیر 
ـ زنان سرپرست خانواري کهاز تمام در هداوطلبان

همچنین از مسـئولین  ومطالعه شرکت کردنداین
تهران کـه در  18و 9طق و کارمندان شاغل در منا

سپاسـگزاري و  ها همکاري نمودنـد آوري دادهجمع
حمایـت دانشـگاه   این تحقیق، با شود. قدردانی می

و نیــز مرکــز 12553علــوم پزشــکی ایــران بــا کــد
ــر مشــارکت جامعــه   تحقیقــات ســالمت مبتنــی ب

اجـرا  15529دانشگاه علوم پزشکی تهران بـا کـد   
.شده است
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Abstract
Background: The purpose of this study was to explore the factors affecting components of
social capital in women -headed households (WHH) by using confirmation analysis.
Methods: This is a cross-sectional study which was carried out on all WHH. The data were
collected by using the Word Bank Social Capital (SC-IQ) which its validity and reliability
have been confirmed. Data was analyzed using SPSS version 22 and AMOS version 22 for
confirmation analysis and a p-value <0.05 was considered significant.
Results: Among the 300 WHH which were investigated, 181 (60.3%) were unemployed with
the average age of 40.6 (9.5 ±) years old. The results showed that among the components of
social capital, participation in group work were significantly in association with education of
WHH. Income had a significant association with all components of social capital, except
political empowerment. The political empowerment component did not have a significant
association with any of the demographic variables (p>0.05).
Conclusion: Income and education variables had effect on WHH’s social capital in the
Tehran. Thus, by providing these indicators, especially in the WHH as a vulnerable group in
society, the physical, psychological and social will be promoted.

Keywords: Social capital components, Women-headed households, Confirmation analysis
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